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Coperta I 

Casă din Bucureşti , sec. XIX-XX, str. Popa Rusu. I Demeure 
habituelle de Bucarest: XIX-e - XX-e siecles, 27, rue Popa 
Rusu . Retiree dans sa propre jardin, elle garde une autonomie 
bien, marqueet. Foto: Aurelian Trişcu. 

Coperta li 
Casa maicii Ripsima de la mănăstirea Agapia. I La maison de 
la nonne Ripsima offre des plans successifs, ouvertures et 
lumiere. Foto: Aurelian Trişcu. 
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t HORIA BERNEA 

La 4 decembrie 2000, la Paris , s-a 
săvârşit din viaţă prietenul nostru Horia 
Bernea. La 30 octombrie luase parte, 
pentru ultima oară , la una din şedinţele 
Comisiei şi, anunţându-ne că va lipsi 
din ţară „pentru câteva luni", ne ruga 
să nu-l socotim absent nemotivat. De 
absenţă nu poate fi vorba niciodată 

pentru cineva care , cu o personalitate 
ca a lui , puternică şi dreaptă , imprima 
asupra oamenilor şi situaţiilor pecetea 
sa. 

De la început, adică din 1990, când 
a fost rechemată la viaţă Comisia , a 
fost cu noi. Nu atât ca pictor celebru , ci 
ca unul dintre cei care, în anii întune
ricului , s-a bătut pentru monumen
tele istorice (de pildă, pentru vechiul 
Sf. Spiridon din Bucureşti) . Apoi a 
creat Muzeul Ţăranului Român . Ca 
puţini alţii în aceşti zece ani, a ştiut să 
construiască o instituţie , să adune 
oamenii care s-o însufleţească, să 

inventeze prilejurile de a-i reînvăţa 

solidaritatea. Pentru bisericuţele de 
lemn , din care a salvat câteva 
aducându-le la Muzeu sau în preajma 
lui , a fost mereu gata să intervină , 

preocupat de protecţia acestor lăcaşuri 
de închinare pe care nu şi le-ar fi putut 
închipui , în ruptul capului , ca „piese de inventar", fiindcă în ochii săi, ele nu-şi 
pierduseră sfinţenia . Datorită lui , Muzeul a fost înzestrat cu o revistă , Martor, 
o excelentă publicaţie de antropologie şi istorie religioasă . O fundaţie, căreia 
i-a dat numele predecesorului pentru care avea un adânc respect, Al. Tzigara
Samurcaş , va duce mai departe programul de activitate pe care el îl 
concepuse. Când se va întoarce într-una din sălile Muzeului casa lui Antonie 
Mogoş , aşa cum o dorise, va fi refăcută încă o legătură cu situaţia dinainte de 
1948, înregistrându-se moştenirea pe care a vrut s-o aibă în seamă . 

Onestitatea şi curajul nu sunt chiar calităţile cele mai obişnuite - priviţi 

numai în jur! A le arăta nu-l face pe cineva popular. Şi el nici măcar nu se sfia 
să le arate. Din cauza credinţei sale că , dacă dispare ţăranul , această ţară nu 
mai are de ce trăi , a atras atenţia asupra părţii încă neexplorate din universul 
artistic şi din tradiţia de gândire care-l inspiră pe acesta . Pietatea lui faţă de 
monumente era o dorinţă obstinată de a cruţa cât mai mult dintr-un trecut care 
se distruge sau se falsifică pe zi ce trece. Chiar dacă am mai rămas unii care 
simţim ca el , nu mai e nimeni care s-o spună aşa de hotărât , cu o îndârjire care 
părea că-l înăbuşă . Poate că ceea ce l-a ucis a fost dezamăgirea că o politică 
meschină, interesată şi brutală a pus stăpânire pe societatea românească . 

Andrei Pippidi 
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STILUL ARHITECTONIC AL ORAŞULUI IAŞI 

PETRU COMARNESCU 

Oraşul laşi a trecut demult în literatură ca o temă facilă în care poezia se simte în largul ei. Dacă poeţii au cântat-o, nuvelişti 
şi romancieri i-au schiţat pitorescul melancolic, dacă istorici i-au evocat trecutul şi arheologii i-au cercetat monumentele, vechiul 
oraş moldovenesc nu ocupă totuşi în viaţa artistică a României şi a civilizaţiei româneşti locul care în mod firesc îi revine. Aş vrea , 
în această scurtă expunere, să reiau o veche preocupare a mea privitoare la destinul laşilor şi mai ales la semnificaţia acestui 
oraş în problemele artei româneşti. Am frecventat acest oraş o viaţă întreagă , dar fără a-1 fi locuit statornic vreodată . El face însă 
parte din primele mele impresii de artă , şi el m-a pus în faţa unor subiecte de meditaţie care au influenţat hotărâtor convingerile 
mele privitoare la formaţiunea spiritualităţii româneşti. Insist asupra cuvântului românesc şi nu moldovenesc, fiindcă precum voi 
încerca să demonstrez laşul depăşeşte prin însemnătatea lui un fenomen local sau regional. Dintre toate oraşele româneşti laşul 
este cel mai românesc, adică cel. în care s-au desăvârşit într-un spirit de continuitate o serie de manifestări şi experienţe ale unei 
societăţi aşezate la răspântia drumurilor venind din Orient, Occident, Nord şi Sud. Pe aceste drumuri n-au venit numai mărfuri sau 
armate, dar şi idei Şi deci influenţe . Ceea ce este deosebit la laşi e că acolo influenţele se echilibrează, nici una nu domină (cel 
puţin multă vreme) în mod suveran , lăsând creaţiei libera cale a înfăptuirii armonioase. Căci influenţele sunt interesante atâta 
vreme cât ele fac parte din materialele liber întrebuinţate de vlaga creatoare . O artă care ar fi un conglomerat de influenţe n-ar 
mai fi o artă dar o barbară îngrămădire de elemente eterogene, ceea ce arta românească atât din Moldova cât şi din Muntenia 
n-a fost niciodată . Voi lăsa deci savanţilor să vă vorbească despre influenţe şi să facă la rece, ca pe un cadavru repartiţia 

sistematică a înrâuririlor, clasate ca florile uscate dintr-un ierbar. Istoricii artei au abuzat după părerea mea de două teme care 
riscă adesea să golească înfăptuirile plastice de orice semnificaţie şi viaţă : influenţele şi decadenţele . Afară de rare şi scurte 
momente de împlinire, totul la ei e decădere precum totul la ei e savanta, subtila şi complicata combinaţie a influenţelor. Oricare 
ar fi însă teoriile lor, şi oricât ar fi ele de documentate un lucru rămâne incontestabil: că o operă devine un obiect de artă prin 
elementele noi pe care (pe vrute şi nevrute) le poartă în ea şi prin care depăşeşte influenţele ce stau la obârşia genezei sale. Aş 
vrea deci să spun nu atât ce se întâlneşte la laşi adus din diferitele colţuri ale lumii dar mai mult să vă vorbesc despre ceea ce 
nu se găseşte decât acolo şi nicăieri într-altă parte. Nu va fi prea mult de spus dar acel puţin e, cred, ceea ce în primul rând ne 
interesează precum ne interesează în fiecare din noi nu atât bogăţia memoriei saturată de învăţătură cât imboldul vital şi creator 
care dă această linie, acel stil aparte a vieţii şi muncii noastre ce se numeşte personalitate. 

laşul în primul rând este un peisaj . Zic peisaj şi nu privelişte conştient că prefer un neologism unui cuvânt neaoş românesc dar 
cuvântul peisaj mă mulţumeşte mai bine căci el conţine parcă acea noţiune mai precisă a cuvântului franţuzesc paysage care vine 
de la pays adică ţară şi visage adică obraz sau obrazul ţării, unei ţări anumite , deci a unui anumit lucru mai conturat, mai desenat, 
mai precis. Şi laşul îmi pare a fi nu o simplă privelişte dar o înfăţişare , fizionomie a unei ţări , a unui neam expresia unei alianţe 
între om ş i natură, între elementele geografice şi veleităţile umane, o umanizare lentă şi stăruitoare a cinci veacuri de stăruitoare 
râvnă românească , o expresie a omeniei româneşti. 

Am spus că laşul este un peisaj. Să- l privim întâi aşa cum apare călătorului care vine dinspre Vaslui atunci când începe să 
coboare povârnişurile stâncoase de la Repedea. De pe acest masiv care domină toată regiunea deluroasă ce se întinde până la 
Prut se văd întâi ca mari nave ancorate în larg mănăstirile Cetăţuia , Galata şi Frumoasa, pe când celelalte biserici sunt toate 
retrase între colinele Copoului şi Tătăraşului, pe platoul natural care domină valea Bahluiului, cum sunt corăbiile într-un port bine 
adăpostit. Această imagine e cu atât mai vie cu cât umbrele pricinuite de razele piezişe ale dimineţii sau ale serii acoperă vâlcelele 
ca nişte ape adânci. Accentele nenumăratelor turle care sclipesc în lumină ţâşnind din desişul umbrarelor şi caselor răspândite în 
grădini, masiva siluetă a Galiei , a Mitropoliei, campanilul de la Bărboi, romantica siluetă a palatului administrativ şi calupul 
Universităţii se armonizează în diversitatea lor datorită luminii, terenului accidentat, vegetaţiei şi poate mai ales fiindcă din prima 
vedere se simte o ierarhie a formelor, o diversitate de forme, prilejuite de diversitatea monumentelor. Locuinţele sunt mici , 
instituţiile civile sau bisericeşti sunt monumentale. Spaţiile din jurul monumentelor mai însemnate sunt vaste cu toate că în general 
sunt înguste . Oraşul nu este hotărnicit cu precizie. El se pierde în natură şi pădurile sunt aproape. Vile şi vii apar prin coclauri , se 
ridică pe movile creând spre Hlincea şi Bucium o întreagă regiune de locuinţe răspândite prin livezi. *) 

Dacă privim oraşul venind dinspre Prut pe şoseaua Unghenilor, laşul are cu totul altă înfăţişare . Turle şi clopotniţe apar 
îngrămădite şi strânse ca lăncile unei tabere înfipte în pământ. Silueta oraşului care, de sus, ne părea molcomă şi paşnică se 
iveşte deodată ca o afirmare eroică , ca ideograma unei epopei. 

Când coborâm de pe podgoriile Copoului încet, în sens invers, având de data aceasta ca fundal masivul Repedei , în faţa căruia 
Cetăţuia acum va domina oraşul strâns în jurul turnului Galiei ce se ridică masiv ca un donjon, laşul va apare în deplina sa măreţie 
dispunându-şi arhitecturile prin diversele denivelări ale terenului cu variaţiunile lor de mase şi jocurile lor de umbre şi lumină . 

Dar cine va sui până în spre ultimele case ale dealului Tătăraşilor şi se va întoarce pentru a cuprinde întreaga desfăşurare a 
laşilor pe colinele sale va vedea desenul subtil , nervos şi fin al unei întregi lumi şi forme , când zvelte, când masive, când rotunjite 
în curbe graţioase când ivite din jocuri 9e volume simple, când precise, când estompate de umbre, când dominate, când discrete 
dar toate în perfectă armonie cu zarea deluroasă, cu pădurile şi cu cerul. Am zis desen , căci din partea aceea laşul ajunge să fie 
privit mai arhitectural cu toate formele sale informante care vorbesc cugetării, am zis desen căci dacă cumva am lua creionul şi 
am trasa pe hârtie armonia spaţială care se desfăşoară în faţa noastră am simţi cum proporţiile se regăsesc de la un monument 
la altul şi cum contrastele afirmă armoniile, cum formele se înrudesc sau se opun, decurg una din alta, se completează, se 

*) Este o descriere care se referea la starea oraşului din anii 1953-1955, când a fost elaborat textul de faţă, Petru Comarnescu dovedind o premoniţiune 
excepţională. Ea venea din îmbinarea erudiţiei cu documentaţia şi cu vederi personale de o justeţe ce nu-l umbrită de urma nici unei aproximaţii. Şi în acest 
studiu, el a dovedit acea gândire nouă, criterii noi de apreciere şi judecare a ideilor, o cinste sufletească şi o seninătate liberă de orice prejudecăţi în constatarea 
faptelor şi indicarea căilor noi, pe care trebuie să meargă societatea românească. ·rextul (îngrijit de scriitorul Mircea Filip), provine din Arhiva Comarnescu, aflată 
la Biblioteca Academiei, secţia manuscrise şi a constituit, probabil, proiectul unei conferinţe din acei ani (1953-1955). 
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amplifică sau se echilibrează fiind totuşi toate orchestrate după acelaşi ritm . E, în toată această înfăţişare , ceva continuu şi unitar, 
care e greu de definit dar care pătrunde în noi pe căile intuiţiei . 

Suntem în faţa unei prezenţe care emană din forme, din aceste forme care s-au încetăţenit în acel spaţiu şi în acea lumină . Şi 

această prezenţă este stilul, stilul unei întregi istorii , unei culturi şi unei civilizaţii. Şi zic istorie fiindcă e vorba de o lungă 
desfăşurare în timp a unei înlănţuiri de evenimente care s-au întâmplat în acel oraş, şi zic civilizaţie fiindcă e vorba de o societate 
care a făcut şi respectat legi, care a avut năzuinţi stăruitor urmărite şi zic cultură fiindcă această umanitate românească şi-a 
afirmat tendinţele sale şi voinţa ei de a fi în forme , în slove şi grai. 

Căci de vom pătrunde acum în acel oraş cu străzi umbrite şi pline de poveşti spre a cerceta mai de aproape adevărul păstrat 
printre zidurile sale vom vedea confirmate ceea ce peisajul de ansamblu ne sugerase dintâi. În primul rând , laşul n-a fost nici la 
obârşia lui , nici mai târziu numai un târg, o cetate sau numai o reşedinţă domnească, sau un oraş bisericesc, sau un oraş de 
breslaşi, sau mai aproape de noi un oraş de profesori şi pensionari . El a fost mereu mai toate acestea deodată . El este rezultatul , 
produsul unui efort al unei societăţi complete în care viaţa breslelor mai ales a fost deosebit de intensă. Făcând această afirmaţie 
aş vrea să precizez ce este o breaslă sau, mai bine zis ce au fost breslele în epoca Evului Mediu şi a prelungirilor sale aşa-zis 
feudale. Acest cuvânt adesea întrebuinţat greşit a pricinuit nenumărate şi inutile polemici şi neînţelegeri fiindcă conceptul lui nu 
fusese analizat. Faţă de importanţa breslelor în Evul Mediu şi Renaştere aş vrea să analizez în treacăt noţiunea acestui cuvânt. 
Breslele există din Antichitate ca formaţie de interese comune. În Grecia antică artizanii nu erau mai niciodată sclavi dar în 
împărăţia romană majoritatea mâinii de lucru căzuse în sclavie. Aceşti sclavi muncitori şi artizani se organizară în societăţi secrete 
întâi şi făţişe pe urmă spre a putea apăra interesele lor profesionale. Aceste organizaţii păstrau secretul profesional , secretul 
metodelor de lucru şi erau totodată societăţi de ajutor mutual şi de apărare faţă de oamenii liberi şi de legile lor asupritoare. Aceste 
societăţi cu caracter mistic şi profesional au început în Asia . Prin Siria s-au răspândit în toată lumea mediteraneană . Când Imperiul 
Roman se prăbuşeşte şi începe să se organizeze lumea medievală , corporaţiile refugiate în oraşele care se restrâng , la un 
minimum de populaţie în dosul zidurilor lor, aceste societăţi se înjgheabă cu mai multă tărie şi corporaţiile împânzesc Europa cu 
echipele lor. Dintre aceste corporaţii sau bresle , cum le ziceam noi , una din cele mai importante a fost aceea a constructorilor. 
Evul Mediu atât de fărâmiţat din punct de vedere a hotarelor politice are totuşi o intensă viaţă internaţională de schimburi de idei, 
de mărfuri şi de oameni. Niciodată hotarele ţărilor n-au fost mai puţin etanşe . Lumea medievală avea trei organizaţii interstatale 
care coexistau şi conlucrau câteodată : prima era organizaţia militară feudală care menţinu până la tiranie disciplina socială 
împotriva ultimelor invazii barbare, a doua era biserica cu nenumăratele sale mănăstiri şi eparhii, şi în al treilea rând corporaţiile 
de muncitori şi artizani de toate soiurile care formau partea cea mai activă şi evoluată a populaţiei. Măreţia Evului Mediu e datorată 
lor. Aceste bresle cu nenumăraţii lor membri fabricau mărfuri, construiau ce era de construit, dominând foarte repede piaţa 

produselor şi a schimburilor. Ei, în lupta surdă sau făţişă cu stăpânitori feudali au fost apărătorii drepturilor civice şi a libertăţii 
oraşelor. Ei sunt înfăptuitorii catedralelor. Niciodată, poate, până atunci munca nu fusese atât de bine organizată şi mâna de lucru 
mai conştiincios selecţionată . 

Ei au dat prin activitatea lor o înfăţişare unitară Europei . Pe majoritatea bisericilor lui Ştefan cel Mare şi ale lui Petru Rareş 
s-au găsit semnele lapidare ale maeştrilor marilor corporaţii de constructori . 

laşul, de la începutul vieţii sale, a fost un oraş de breslaşi , un oraş de orăşeni şi nu de semi-rurali ca în majoritatea târgurilor. 
Deci a fost un oraş bogat şi de trai bun . El n-a fost un oraş aristocratic de reşedinţe boiereşti, dar un oraş de artizani şi de 
comercianţi . Multe din bisericile ieşene au fost ridicate de bresle care erau grupate cu locuinţele în cartiere a căror denumire a 
rămas unor străzi : Curelari , Sărăriei , Pecurari, Olari, Pielari etc. Între laşi-Kiev-Lemberg-Praga-Sibiu erau veşnic schimburi. Când 
laşul devine scaun domnesc îşi primeşte podoaba de mănăstiri şi de palate. Dar nu vreau să refac istoria laşilor. Am vrut numai 
ca făcând o incursiune în istorie să explic mai bine umanitatea care a produs acest decor, care a întemeiat această veche aşezare . 

Se zice adesea că în trecut noi am fost un popor de păstori , lucru care este adevărat în parte. Cu această ocazie se întemeiază 
o întreagă literatură sentimentală care evocă păstorul cântând doina din fluier. Dar aceşti ciobani sau pecurari, care îşi duceau 
turmele peste hotare şi păstoreau din Caucaz până în Pind erau oameni de acţiune , de cutezanţă şi de răbdare care aveau 
punctele lor de sprijin şi de retragere în munţi, pieţele lor de desfacere în oraşe şi în porturi, care duceau o viaţă grea, nicidecum 
contemplativă , îşi organizau industria lor de brânzeturi, tăbăcirea pieilor şi vânzarea blănurilor. Aceşti oameni nu semănau cu 
ciobănaşul sămănătorist. Duceau războaie , se apărau în lungile şi depărtatele lor transhumanţe sau mulţi din ei trăiau organizaţi 
ca o breaslă şi întemeiau oraşe . În acest sens legenda lui Bucur are cu siguranţă un substrat istoric şi acţiunea lor în înfiinţarea 
laşilor e probab i lă . Breslele de altfel nu se compuneau numai din români . În această lume orăşenească se întâlneau străini , 
adesea numeroşi pentru a se constitui în colonii cum au fost între alţii şi armenii care au participat dintr-un început la toată istoria 
Moldovei. În această lume diversă, viaţa religioasă avea un rol hotărâtor în toate amănuntele datinilor dominând şi spiritul acestei 
societăţi şi dând tradiţia odată cu morala. Se zice însă mereu că toată cultura noastră veche e exclusiv bisericească . Nici asta nu 
este în întregime adevărat. Breslele aveau tradiţiile lor. Şi tradiţia în domeniul artelor şi tehnicii nu înseamnă decât suma 
experienţelor verificate şi recunoscute folositoare. Exista de pe atunci o arhitectură laică şi o cultură laică cu toate că marile teme 
ale gândirii nu ieşeau din cadrul religiei. Dar exista de pe atunci o foarte puternică tradiţie popu'lară de imemorială obârşie care a 
fost întotdeauna activă în toate manifestările artei noastre vechi, fie că este vorba de pictură sau de arhitectură . Numai aşa se 
explică cum maeştri veniţi câteodată din Ardeal sau Boemia construiau totuşi după principii şi forme locale. Aşa se explică numai 
cum formele bizantine sau gotice au fost impuse sensibilităţii şi gustului ţării. 

Printre numeroasele păreri care circulă asupra istoriei şi culturii noastre ca aceea că românul este născut poet mai există 
credinţa că istoria poporului român în general şi istoria artei româneşti în particular s-a dezvoltat după legi cu totul aparte ca de 
exemplu că la noi n-au fost bresle decât prea puţine şi că n-au avut un rol real în cultura noastră . Ori , de îndată ce se admite că 
în România breslele au existat ca în orice altă societate feudală (cu toate că pe lângă păstorit am fost un popor eminamente 
agricol ceea ce iar nu este adevărat decât în parte) , problemele maeştrilor şi artizanilor se clarifică şi participarea vie şi continuă 
a poporului în cultura noastră se explică până la evidenţă. 

Am insistat cam mult asupra acestei probleme a breslelor şi mă văd obligat a reveni mereu la ea căci fără dezlegarea ei nu se 
explică naşterea şi viaţa oraşelor medievale. Căci oraşele nu se fac nici de boieri nici de voievozi , mai ales când e vorba de oraşe 
deschise care n-au fost cetăţi niciodată adică n-au fost înconjurate de ziduri având însă în unele parcuri cetăţi pe lângă ele, cum 
a fost la Suceava. laşul n-a avut însă nici un castel fortificat. Din acest punct de vedere laşul, ca toate oraşele din Moldova şi 

Muntenia, n-a fost un oraş feudal prins într-o armură de ziduri. Existau însă insule fortificate care erau mănăstirile din interiorul şi 
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din împrejurimile oraşului . Această alianţă între spiritul religios şi militar caracterizează mănăstirile româneşti, şi aceste mănăstiri 
aşezate împrejurul laşilor sau în interiorul oraşului îi dau specificul său pitoresc. Bisericile şi mănăstirile sunt numeroase, prilejuind 
cele mai importante momente arhitecturale, spiritul unitar şi armonios în care e concepută locuinţa , simplele case de la laşi care 
se înşiră fără pretenţie de-a lungul străzilor sau se ridică în verdeaţa grădinilor, alcătuiesc un cadru urban variat, pitoresc şi intim. 
Printre aceste arhitecturi minore dar plăcute se ridică ici-colo case de dimensiuni palaţiale de o frumoasă ordonanţă clasică a căror 
faţade exprimă o generoasă repartizare a spaţiilor interioare. Căci nu este vorba numai de faţade de arhitectură . Generatorul de 
forme este planul şi casa moldovenească cu încăperile repartizate foarte simplu şi întotdeauna bine luminate şi accesibile prin 
scări sau degajamente vaste, ce a atras în trecut atenţia unor călători iluştri cum a fost Ligne, celebrul peisagist amator şi 

feldmareşal de meserie în serviciul Mariei Theresa, precum înfăţişarea generală a laşului impresionase pe ţarul Petru cel Mare. 
Ligne scrie în memoriile sale că el consideră planul casei moldoveneşti ca un exemplu de bună şi bine socotită arhitectură . Şi 

Ligne cunoştea Europa toată ca grădina lui. Deci părerea lui poate să nu ne lase nepăsători. Această părere merită să fie extinsă 
de noi şi asupra caselor mai modeste sau câteodată foarte modeste care au toate aceeaşi caracteristică de luminozitate şi acel 
aspect de bună-cuviinţă care păstrează adesea farmecul şi calităţile artei populare încadrându-se totuşi în decorul urban. Dar mai 
sunt acele hanuri cu partale boltite şi curţile înconjurate de arcade amintind anticele caravanseraiuri, mai sunt casele cu dughene 
împodobite de ciudate balcoane din fier bătut , mai sunt vechi depozite de mărfuri sau ateliere boltite care din greşeală au scăpat 
de târnăcoapele edilităţii, mai sunt vechile cimitire acoperite de umbră în care se întâlnesc morminte şi mauzolee, cruci şi statui 
din diverse vremuri . Şi pe unele străzi se mai întâlnesc câte o dată frumoase fântâni în stilul lor baroc sau clasic sculptate cu grijă 
în piatră sau marmură dar ale căror guri de apă mai toate au secat demult. Căci laşul a fost un oraş bine canalizat din vremuri . 
Se mai întâlnesc ici-colo vechi cisterne , goale acum, care primeau apa prin canale de piatră . într-un cuvânt ceea ce este interesant 
la laşi sunt urmele şi mărturiile unei vieţi calitative care a fost acolo. Cum vă spuneam înainte: un stil . laşul are stil , un stil aparte 
care nu se defineşte ca mai toate lucrurile esenţiale . Am crezut adesea că motive sentimentale m-au făcut să privesc capitala 
Moldovei cu îngăduinţă şi exaltare. Dar vremea a trecut luând cu ea puţina exaltare de care am suferit şi rarele îngăduinţi de care 
m-am împiedicat. Am căutat întotdeauna să cultiv spiritul meu critic, am comparat, am studiat şi cumpănit chestiunile privitoare 
culturii şi artei româneşti. laşul a rezistat la toate , şi când m-am întors fie din lspahan , fie din Florenţa , n-am avut niciodată ceva 
de suprimat din temele mele admirative privitoare la acel oraş aşezat atât de fericit printre colinele şi vâlcelele sale . 

Ultimul război ar fi putut să-l distrugă . Furtuna a trecut peste el cruţându-l în mare parte. 
Totuşi, un mare pericol îl ameninţă încă . Pericol mai mare cred eu decât bombardamentele care au fost , liftele tătăreşti care 

l-au ars, armatele polone sau turceşti care adesea l-au prădat. Acel pericol foarte actual se cheamă : urbanismul. 
Precum se ştie , se studiază în prezent într-un institut special planurile tuturor oraşelor din ţară , lucru care devenise 

indispensabil şi deci extrem de util cel puţin la prima vedere şi în principiu . Dar orice regulă î şi are excepţiile sale. Câteodată chiar 
excepţiile sunt mai importante decât regulile . laşul , cred eu, este una din aceste excepţii. Sunt unele lucruri vechi şi vulnerabile , 
care merită un tratament special. în drumul lor spre viitor, tinerele generaţii trebuie să le ocolească . Progresul are nevoie şi el de 
pietrele sale de hotare pentru a putea mai târziu să măsoare cu ochiul , uitându-se înapoi la întinderea cuceririlor sale. Şi pe urmă 
în viaţa unei naţiuni există permanenţe . Dacă totul realmente este mişcare , ca să putem aprecia acea mişcare trebuie să avem 
puncte fixe pentru comparaţie . S-au făcut mai multe proiecte pentru sistematizarea laşilor. S-au prevăzut mari bulevarde , imense 
perspective şi bineînţeles considerabile dărâmări . Târnăcopul îşi aşteaptă ceasul. Ori eu mi-aş permite să întreb pe colegii mei 
urbanişti dacă Florenţa sau lspahanul au nevoie neapărat de planuri de sistematizare. Dacă un plan de ocrotire n-ar fi suficient. 
Ei îmi vor răspunde cu siguranţă că lspahanul şi Florenţa au o altă importanţă ceea ce este foarte posibil. însă în ţară, un alt oraş 
ca laşul noi nu avem. În aşteptarea real izărilor viitoare să luăm în consideraţie ce a fost şi între altele , ce a fost şi este al nostru, 
croit la măsura noastră de noi pentru noi , la scara năzuinţelor şi posibilităţilor noastre. 

laşul are nevoie să fie ocrotit şi nu sistematizat, căci sistematizat a fost de istorie. laşul n-are nevoie să fie mărit. Nici din punct 
de vedere economic regiunea laşi nu poate fi împovărată cu un mare oraş . laşul trebuie să rămâie în primul rând un oraş 
universitar şi şcolar, un oraş al educaţiei în care grădinile şi parcurile să fie puse în valoare pentru elevi şi studenţi , unde sportul 
şi cartea să fie în egală măsură ademenitoare, laşii pot dezvolta industria sa vinicolă şi comerţul său în măsura nevoilor sale . laşul 
trebuie să rămâie un oraş de artă şi să se dezvolte în acel sens în viitor căci oraşe industriale se pot face oriunde pe marile artere 
de comunicaţie . laşul este tocmai aşezat peste mână , izolat în colţul lui . laşul n-are nevoie de mari perspective căci arhitectura 
lui n-are nevoie de ele, precum n-are nevoie de mari artere de circulaţie fiindcă nu e de dorit ca laşul să depăşească suta de mii 
de locuitori , fiindcă nu e de dorit în general ca oraşele să se mărească peste măsură , acolo unde lucrul acesta nu e aproape 
obligatoriu sau inevitabil. Marea calitate a laşului e de a fi la scara omului, de a fi unitar, de a forma cum am spus la început un 
peisaj care trebuie păstrat cu toate împrejurimile sale. Aceste împrejurimi trebuiesc ocrotite cum sunt ocrotite împrejurimile Romei , 
vestita campagna Romana. 

În calitate de referent special pentru Moldova a Direcţiei Generale a Monumentelor Istorice din Comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii, am emis de mai multe ori părerea că laşul în întregimea lui ar trebui decretat monument istoric, păzit şi 
îngrijit ca atare. Căci un monument istoric e cu atât mai interesant cu cât e păstrat în ambianţa naturii sale . Dar când un grup 
întreg de monumente valoroase şi de ansambluri arhitecturale se găsesc în acelaşi peisaj printre arhitecturi care merită şi ele să 
fie păstrate , când însăşi natura concură la punerea în valoare a tuturor acestor lucruri, cred că acest tot trebuie păstrat pe cât se 
poate aşa cume, restructurat şi ameliorat în caracterul lui . Decretând laşul, în ansamblul lui , loc istoric s-ar putea controla şi planul 
de sistematizare a oraşului ferind acest peisaj arhitectural unic în România . Ceea ce cer a fost primit cu plictisite ridicări din umeri . 
Totuşi nu e nou şi absurd decât în România . Atât în Ungaria cât şi în Polonia şi Cehoslovacia astfel de măsuri s-au luat. .. 

Vechile cartiere din Varşovia nu numai că au fost restaurate dar şi reconstruite . Cracovia la fel a fost restabilită în vechea ei 
splendoare, castelele şi parcurile refăcute fiind considerate ca un bun al poporului . Noi ne plângem mereu că n-avem arhitectură 
civilă . Dar când avem un oraş întreg construit într-un spirit autohton nu-l vedem şi nu-l păstrăm . Şi asta fiindcă ne lovim de anumite 
idei gata făcute şi necontrolate care s-au înrădăcinat în concepţia pe care o avem a propriei noastre ţări. Se zice mereu că ţările 
româneşti n-au cunoscut şi n-au participat la o artă şi cultură clasică , şi că tot ce nu e de obârşie (în parte cel puţin) bizantină nu 
este românesc. Nimic mai greşit. Fenomenul post-Renaştere de arhitectură palladiană s-a resimţit la noi ca şi în Rusia. El a fost 
adaptat cu măreţie în Rusia şi mai modest şi cu un caracter aparte la noi şi mai ales în Moldova. Această arhitectură e în cea mai 
mare parte arhitectura laşilor, tot aşa de românească decât cea de obârşie bizantină sau gotică . Dar nu vreau să ridic noi 
probleme şi aş deschide alte paranteze. 
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laşul trebuie în primul rând cunoscut şi cercetat cu creionul în mână . În marea majoritate a cazurilor cei care se duc să viziteze 
acest oraş rămân nedumeriţi şi se întorc zicându-mi că n-au văzut acolo tot ce am văzut eu . Totuşi nu cred că exagerez. Am ajuns 
la acele concluzii după cercetări şi verificări . Rămâne numai, cred eu, ca noi să ne luăm în serios trecutul şi cultura noastră (aşa 
cum fac vecinii noştri) . Trebuie să ne obişnuim a vedea realităţile noastre proprii şi odată privite să le luăm în consideraţie în 
lumina unei critici care va şti să biruie vechile prejudecăţi . 

Un prieten al meu , arhitect, şi el întorcându-se din laşi mi-a spus următoarele : „ Să ştii că nu prea sunt de acord cu tine. Trei 
Ierarhi e ca o turlă de halva, Sfântul Nicolae Domnesc seamănă cu o gară, casele sunt dărăpănate , străzile nemăturate, 

restaurantele proaste şi tramvaiele şi ele parcă datează din vremea lui Ştefan cel Mare". 
Discutând cu un tânăr urbanist care lucrează la planul de sistematizare a laşilor el îmi spunea: „afară de puţine monumente, 

după mine oraşul ar trebui ras şi refăcut după toate principiile moderne şi funcţionaliste". 

După cum vedeţi sunt păreri chiar printre arhitecţi foarte diverse. Se zice că din discuţie se face lumină . Nu prea sunt convins 
de această lozincă . Cred însă că laşul înainte de a fi sistematizat de târnăcoape , va mai avea timp prin frumuseţea lui să convingă 
încă alţi artişti care vor avea norocul, ei cel puţin , să fie ascultaţi. Făcând parte dintr-o categorie foarte specială şi puţină la număr 
de arhitecţi , pictori şi peisagişti , v-am vorbit despre laşi în această calitate. Nu cred în cifre, grafice şi mă feresc de statistici. Pentru 
mine înainte de toate arhitectura este formă , formă armonioasă, armonie spaţială a cărei finalitate este înfrumuseţarea şi 

înnobilarea vieţii, cuprinderea şi organizarea ei în forme judicios prestabilite. Iar peisajul şi arta peisagistică e marea colaborare 
cu natura şi insinuarea activităţii umane în ea. Toate acestea le găsesc realizate în exemplificaţii la laşi. 

De aceea am luat ca subiect al acestei expuneri laşul : fiindcă era un peisaj. 

Bucureşti, 2 octombrie 1955 
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ORAŞUL IAŞI: UN PEISAGIU* 
Conferinţă ţinută în ziua de 21 martie 1958, în aula Universităţii din laşi (pentru Uniunea arhitecţilor) 

GEORGE MATEI CANTACUZINO 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Personalitatea arhitectului George Matei Cantacuzino (1899-1960) şi rolul său în cultura românească sunt astăzi puse în lumină pentru toate categoriile de 

cercetători şi pentru toţi cei care îşi iubesc ţara , dator ită apariţiei în 1977 a antologiei „Izvoare şi popasuri", însoţită de un studiu introductiv care cuprinde aspectele 

esenţ iale ale creaţiei „unuia dintre cei mai pasionaţi iubitori , cunoscători şi interpreţi ai trecutului nostru spiritual"1. În lumina acestui studiu şi a prezentării aproape 

exhaustive a tot ceea ce a publicat G. M. Cantacuzino , s-ar părea că nu mai pot fi adăugate decât amănunte de mică importanţă pentru întregirea imaginii unei 

personalităţi care ne apare excepţională .prin două trăsături rar întâlnite : 

- Îmbinarea unei gândiri originale, neîntinată de oportunism şi a unei exprimări desăvârşite - cu capacitatea de creaţie arhitecturală , în forme de mare 

diversitate, înrudite însă prin conştiinţa semnificaţiei spirituale pe care o poartă - cu sau fără intenţie construcţiile unei epoci2 - şi , implicit, a răspunderii faţă 

de cultura neamului său pe care o poartă arhitectul3. 

Folosirea unei culturi generale demnă de un adevărat cetăţean al universului (în semnificaţia pe care Goethe o dădea acestei noţiuni) pentru adâncirea 

permanentă a înţelegerii fenomenului de „cultură românească - şi , prin aceasta , a rădăcinilor sale sufleteşti în trecutul ţări i. Subliniem această trăsătură 

ieşită din comun , deoarece am constatat adesea că - în materie de arhitectură , cel puţin, - contactul cu marile ansambluri istorice ale Europei (Veneţia , 

Paris , Florenţa ş . a.) conduce la o depreciere a monumentelor şi a oraşelor noastre , explicabilă prin lipsa de cunoştinţe sau de interes pentru istoria ţării , 

precum şi prin considerarea greşită a creaţiei urbanistic-arhitecturale drept un fenomen de artă plastică , modelată ad libitum de arhitecţi i -artişti cu puteri 

demiurgice. 

Impresionanta investigaţie antologică a operei scrise de G. M. Cantacuzino pare totuş i să nu fi cuprins cercetarea arhivei Direcţi ei monumentelor istorice 

(înfiinţată în 1952, pe lângă Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, la patru ani după desfiinţarea Comisiunii Monumentelor Istorice), 

instituţie în care G. M. Cantacuzino a îndeplinit între 1953-1956 funcţia de referent (inspector) pentru monumentele istorice din Moldova. În tabelul cronologic 

anexat antologiei , această perioadă este caracterizată astfel : „Desfăşoară în cadrul DMI o intensă activitate de catalogare a vechilor monumente şi lăcaşuri de 

artă româneşti"4 . în realitate , activitatea sa a fost mult mai complexă , cuprinzând toate formele de apărare a moştenirii noastre istorice şi culturale, de la 

documentare, până la încercarea de salvare a unui cadru natural sau a unui vechi oraş . 

În perioada când am îndeplinit eu însumi - în cadrul DMI - funcţia de referent, pentru jumătatea de sud a Transilvaniei (1960-1974) , nu mi-am dat seama cât 

interes prezenta studierea avizelor şi în special a referatelor redactate de G. M. Cantacuzino pentru istoria protecţiei monumentelor din România şi pentru 

cunoaşterea participării sale cu fapta la această acţiune . Totuşi , în folosirea dosarelor cu probleme generale (sistematizare , zone de protecţie ş . a.) am putut 

observa în fugă rolul capital care i-a revenit lui G. M. Cantacuzino în strămutarea monumentelor din zona lacului de la Bicaz, ale căror noi amplasamente le-a ales 

şi a căror desfacere şi reconstituire a urmărit-o personal. De asemenea, în întreaga perioadă de activitate a Direcţiei monumentelor istorice, până în 1960, G. M. 

Cantacuzino a fost singurul referent care a înfruntat laborioasa procedură legală de stabilire a zonelor de protecţie , obţinând acordul autorităţilor locale pentru 

delimitări care cuprindeau întregul cadru natural al unui monument. Dăm ca exemplu mănăstirea şi cetatea Neamţ pentru care s-a stabilit o zonă unică , delimitată 

printr-un traseu care urmăreşte coama dealurilor; nu este exagerat să afirmăm că datorită lui G. M. Cantacuzino putem contempla şi astăzi aceste culmi ale istoriei 

şi artei româneşti în peisajul imortalizat de pana lui Mihail Sadoveanu. 

în mapa problemelor generale de sistematizare am descoperit textul conferinţei pe care G. M. Cantacuzino a ţinut-o în ziua de 21 martie 1958 în aula 

Universităţii din laşi , pentru filiala Uniunii arhitecţilor, expunându-şi punctul de vedere asupra s istematizării unui oraş pe care l-a î ndrăgit până la sfârşitul vieţii S. 

Deşi la acea dată , din motive independente de voinţa sa , părăsise Direcţia monumentelor istorice devenind salariat al Mitropoliei Moldovei, G. M. Cantacuzino a 

depus un exemplar al conferinţei la DMI , cu speranţa că va apăra astfel mai bine cel mai vast şi cel mai complex ansamblu istoric al Moldovei. Pe prima pagină 

a textului , directorul general al monumentelor istorice, arhitectul academician Duiliu Marcu, a notat: „Este cel mai frumos imn ce s-a cântat laşului de către un 

îndrăgostit al frumosului , un „exaltat" cum se numeşte singur prietenul G. M. Cantacuzino". Observaţia este corectă numai în ceea ce priveşte calitatea literară 

excepţională, întrucât textul întruneşte un mănunchi de calităţi care exclud exaltarea, dovedind atât înţelegerea semnificaţiilor istorice ale creaţiei urbane 

româneşti , în contextul culturii europene, cât şi grija pentru păstrarea organismului viu al oraşului încercat de istorie - şi nu doar a unor fragmente selecţionate 

arbitrar şi sărăcite de semnificaţie prin izolarea într-o structură străină de ce a fost mai îna inte. 

Dacă recomandările marelui artist şi gânditor român ar fi fost luate în seamă , laşul ar fi putut deveni un centru de atracţie al turismului cultural - comparabil , 

pentru ţara noastră , sub aspect estetic, cu Sibiu, Sighişoara sau Braşov, dar care ar fi vădit concomitent organ izarea socială, economică şi pol itică a unuia dintre 

cele mai importante oraşe medievale româneşti. Dar pledoaria sa pentru o revitalizare a laşilor, efectuată în spiritul măsurilor adoptate în ţările socialiste pentru 

ansamblurile istorice, a rămas fără ecou. Intervenţiile radicale desfăşurate pe parcursul a 24 de ani au urmat metoda „selectivă " aplicată la Suceava şi la Piatra 

Neamţ, cu rezultatul transformării laşilor într-un domeniu de înfruntare antagon ică dintre vechi şi nou, cu monumente istorice izolate intre construcţii moderne, a 

căror înălţime urmăreşte intenţionat concurenţa cu dominantele istorice ale siluetei oraşului , atunci când nu reuşeşte să le ascundă . 

O imagine concludentă a situaţiei actuale a laşilor este oferită de numărul 2-3 din 1981 al revistei „Arhitectura", dedicat municipiului respectiv. Pe lângă 

fotografiile panoramice (de exemplu, imaginea de la p. 10-11) , prezintă un deosebit interes ancheta-dialog intitulată ,,Îşi spun cuvântul arhitecţii ieşeni " (p. 32-36), 
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din care reiese limpede faptul ca aproape nimic din ceea ce s-a proiectat şi executat nu a avut în vedere armonizarea cu ansamblul moştenit sau - cel puţin -

păstrarea nealterată a valorilor siluetei oraşului, atât de convingător sintetizate de G. M. Cantacuzino în 1958. Şi mai îngrijorătoare - pentru ce a mai rămas din 

vechiul laşi , dar şi pentru soarta tuturor oraşelor ţării noastre - este lipsa unor principii de cântărire a valorilor arhitectonice şi urbanistice moştenite, lipsă pe care 

o atribuim în primul rând învăţământului superior de arhitectură . Două exemple extrase din ancheta amintită sunt suficiente pentru a demonstra dezorientarea 

teoretică a arhitecţilor: 

1. Casa de modă şi „Casa cărţii" sunt prezentate de arh . Aurel Vişan drept reuşite ale arhitecturii contemporane , deşi prima s-a ridicat agresiv într-un valoros 

front medieval al zonei de comerţ, iar cea de a doua a fost implantată polemic peste drum de biserica Trei Ierarhi, îndreptăţind afirmaţia arhitectului Nicolae 

Munteanu cu privire la modul de punere în valoare a monumentelor ieşene: „Biserica Trei Ierarhi pare şi ea a fi compromisă definitiv din cauza unei 

arhitecturi noi, lipsită de valoare şi mai ales de bun simţ - vezi „Casa cărţii" . O părere cu totul opusa apare la arh . Ovidiu Alexeievici, care afirmă cu seninătate 

că „monumentele de arhitectură ale laşului sunt evidenţiate corect în structura urbană" (ca şi cum structura urbană nu poate fi decât o creaţie prin definiţie 

modernă) , dar trebuie ţinut seama de faptul ca opinia aparţine celui de al doilea autor al proiectului „casei cărţii''. 

2. Cu privire la sistematizarea zonei centrale a oraşului, arh. Vasile Nacu atrage atenţia asupra identităţii zonei cu centrul medieval al cetăţii de scaun şi 

consideră ca atare necesară integrarea cu deosebită atenţie a monumentelor istorice (deziderat menţinut în limite foarte modeste , întrucât într-o asemenea 

zonă se recomandă integrarea cu deosebită atenţie a construcţiilor noi în structura urbană moştenită) . În totală contradicţie cu această prudenţă elementară, 

arhitectul Cristian Constantinescu (autorul principal al proiectului „Casei cărţii") face o afirmaţie pe care o găsim uluitoare: „Beneficiem de un mare maidan 

(s. n.) la îndemâna noastră , dar pentru a se ajunge la o reuşită este necesară neîngrădirea creaţiei , a nu se gândi numai prin prisma preţului plafon . Restul 

depinde de cerinţele actuale ale beneficiarilor şi de un studiu multiprofesional aprofundat". Având în vedere desconsiderarea oraşului vechi implicată în 

rândurile de mai sus, avem certitudinea că, printre profesiunile la care ar apela eventual arhitectul făcător de oraşe noi , nu figurează nici istorici, nici 

arheologi şi nici arhitecţi care să fi dovedit prin fapte cunoaşterea şi preţuirea urbanismului medieval românesc, sau cel puţin a vechii arhitecturi româneşti . 

Faţă de acest amestec haotic, în care bunul simt şi cultura generală individuală se confruntă cu ignorarea culturii urbane româneşti , considerăm că publicarea 

textului integral al conferinţei lui G. M. Cantacuzino este în măsură să salveze - nu numai ceea ce mai există la laşi din ansamblul istoric6 , dar şi centrele sau 

nucleele istorice încă nealterate din întreaga ţară , având în vedere cuprinderea tuturor aspectelor la care trebuie să mediteze cel angajat în dificila operaţie de 

restructurare a oraşelor vechi. 
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Note 

• Atât introducerea cât şi textul conferinţei au fost publicate pentru prima dată în „Hierasus", anuarul pe 1981 al Muzeului judeţean Botoşani, p. 385-398 , 
întrucât redactorul şef al revistei „Arhitectura", arhitectul Mircea Lupu, nu a avut curajul să le publice . Conferinţa a apărut din nou, în 1993, ca lucrare „de 
sertar", în antologia lucrărilor nepublicate ale lui G. M. Cantacuzino, intitulată „Introducere în opera lui Vitruviu. Scrisori către Simon", Bucureşti, 1993, 
p. 130-146, prefaţă de Zamfira Mihail. 

1. G. M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Antologie , studiu introductiv, tabel cronologic, note şi bibliografie de Adrian Anghelescu , Bucureşti , 1977, p. 7. 
2. Op. cit„ p 38: „.„cea mai sinceră cronică a unei epoci e cronica clădită, adică totalitatea monumentelor unor vremuri , totalitate din care se exprimă însuşirile 

unui suflet colectiv„.". 
3. Op. cit. , p. 348: „Arhitectul întruchipează , mai mult decât oricare alt artist, vremea şi societatea în care trăieşte . Temele nu sunt puse de arhitect, ci de 

societate „.". 
4. Op. cit„ p. 510. 
5. Ultima creaţie arhitecturală a lui G. M. Cantacuzino se află în cadrul ansamblului mitropoliei din laşi . La ea se referă autorul într-o scrisoare din 25.1.1960 

(anul morţii sale) , adresată lui Oscar Han: „Eu lucrez cu înverşunare şi încerc a pune un surâs latin pe faţa gravă a acestui vechi oraş . Îmi permit a vă trimite 
un fragment din ansamblul arhitectural pe care-l ridic la capătul terasei naturale a laşului în faţa văii Bahluiului. Construiesc două corpuri similare, dintre 
care cel din fotografie e singur terminat. În spaţiul dintre aceste corpuri simetric dispuse se vor dezvolta scări, fântâni şi terase care vor sui spre Catedrală 
şi vor forma cu acest monument un vast ansamblu „. Peisajul de aici mă încântă şi mereu mă îndeamnă să pictez, ceea ce fac metodic ... " (op. cit., p. 7). 
Ansamblul clădirii administrative a mitropoliei a fost terminat în 1962, păstrându-se ,;surâsul latin" al arhitecturii de spirit palladian , care - în mod surprinzător, 

este atribuită comanditarului , mitropolitul Justin Moisescu (ulterior patriarh), fără menţionarea ilustrului autor al proiectului , în monografia dedicată mitropoliei 
laşilor - vezi Preot Scarlat Porcescu, Catedrala mitropolitană din laşi, laşi , 1977, p. 118. 

6. Notă adăugată în anul 2000: speranţa s-a dovedit a fi deşartă . Dărâmările şi construcţiile tip au acoperit întreaga zonă centrală în anii '80, iar după 1990, 
„creaţia neîngrădită " s-a dezlănţuit în variaţii pe tema sediilor de bănci sclipitoare sau a brutalismelor porumbesciene, reuşind să anihileze chiar şi rolul 
bisericilor Barnovschi şi Barboi, în silueta oraşului. Oraşul laşi , la ora actuală , este o aglomeraţie de construcţii disparate, extrovertite sau înregimentate , 
printre care se regăsesc cu greu şi monumente istorice de arhitectură . 
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Oraşul laşi a trecut de mult în literatură ca o temă în care poezia se simte în largul ei. Dacă poeţii l-au cântat, nuveliştii şi 

romancierii i-au schiţat pitorescul melancolic, dacă istoricii i-au evocat trecutul şi arheologii i-au cercetat monumentele, vechiul 
oraş moldovenesc nu ocupă totuşi în viaţa artistică a României şi a civilizaţiei Româneşti locul care în mod firesc îi revine. Aş vrea , 
în această scurtă expunere, să reiau o veche preocupare a mea privitor la destinul laşilor şi mai ales la semnificaţia acestui oraş 
în problemele artei româneşti . 

Am frecventat acest oraş o viaţă întreagă dar fără a-l fi locuit statornic vreodată. El face parte însă din primele mele impresii 
de artă şi el m-a pus în faţa unor subiecte de meditaţie care au influenţat hotărâtor convingerile mele privitoare la formaţiunea 
artei româneşti. Insist asupra cuvântului românesc - şi nu moldovenesc, fiindcă - precum voi încerca să demonstrez - laşul 

depăşeşte prin însemnătatea lui un fenomen local sau regional. Dintre toate oraşele româneşti , laşul este cel mai românesc, adică 
cel în care s-au săvârşit într-un spirit de continuitate o serie de manifestări şi experienţe ale unei societăţi aşezate la răspântia 
drumurilor venind din orient, occident, nord şi sud . Pe aceste drumuri n-au venit numai mărfuri sau armate, dar şi idei - şi deci , 
influenţe . Ceea ce este deosebit în laşi , e că aicea influenţele se echilibrează , nici una nu domină (cel puţin, multă vreme) în mod 
suveran , lăsând creaţiei liberă cale spre înfăptuiri armonioase. Căci influenţele sunt interesante atâta vreme cât ele fac parte din 
materialele întrebuinţate de vlaga creatoare . O artă care ar fi un conglomerat de influenţe, n-ar mai fi o artă , dar o barbară 
îngrămădire de elemente heterogene, ceea ce arta românească - atât din Moldova, cât şi din Muntenia - n-a fost niciodată. Voi 
lăsa , deci , savanţilor să vă vorbească despre influenţe şi să facă la rece , ca pe un cadavru , repartiţia sistematică a înrâuririlor, 
clasate ca florile uscate într-un ierbar. Istoricii artei au abuzat, după părerea mea, de două teme care riscă adesea să golească 
înfăptuirile plastice de orice semnificaţie şi viaţă : influenţele şi decadenţele . Afară de rare şi scurte momente de împlinire, totul 
pentru ei e decădere , precum totul la ei e o savantă, subtilă şi complicată combinaţie a influenţelor. Oricare ar fi însă teoriile lor şi 
oricât ar fi ele de documentate, un lucru rămâne incontestabil : că o operă devine un obiect de artă prin elementele noi pe care 
(pe vrute sau nevrute) le poartă în ea şi prin care depăşeşte influenţele ce stau la geneza obârşiei sale. Aş vrea să spun - nu atât 
ce se întâlneşte la laşi adus din diferitele colţuri ale lumii , dar mai mult să vorbesc despre ceea ce nu se găseşte decât la laşi şi 
nicăieri în alta parte. Nu va fi poate prea mult de spus, dar cel puţin , cred, ceea ce în primul rând ne interesează, precum ne 
interesează în fiecare din noi - nu atât bogăţia memoriei saturată de învăţătură, cât imboldul vital şi creator care dă această linie, 
acea râvnă a desăvârşirii , acel stil aparte al vieţii şi muncii noastre. 

laşul în primul rând este un peisagiu. Zic peisagiu - şi nu privelişte - conştient că prefer un neologism unui cuvânt neaoş 
românesc, dar cuvântul peisagiu mă mulţumeşte mai bine, căci el conţine parcă acea noţiune mai precisă a cuvântului franţuzesc 
paysage, care vine de la pays şi visage, adică ţară şi obrazul unei ţări anumite, deci a unui anumit lucru - mai conturat, mai 
desenat şi mai precis . Şi laşul tocmai îmi pare a fi - nu o simplă privelişte sau o înfăţişare , ci o fizionomie a unei ţări , a unui neam, 
expresia unei alianţe între om şi natură, între elementele geografice şi veleităţile umane, o umanizare lentă şi stăruitoare a cinci 
veacuri de stăruitoare râvnă , o expresie a omeniei româneşti . 

Am spus ca laşul este un peisagiu. Să-l privim întâi aşa cum apare călătorului care vine dinspre Vaslui , atuncea când începe 
să coboare povârnişurile stâncoase de la Repedea. De pe acest masiv, care domină toată regiunea deluroasă ce se întinde până 
la Prut, se văd mai întâi - ca mari nave ancorate în larg - mănăstirile Cetăţuia, Galata şi Frumoasa, pe când celelalte biserici sunt 
toate retrase între colinele Copoului şi Tătăraşului, pe platoul natural care domină valea Bahluiului, cum sunt corăbiile într-un port 
bine adăpostit. Această imagine e cu atât mai vie , cu cât umbrele pricinuite de razele piezişe ale dimineţii sau ale serii acoperă 
vâlcelele ca nişte ape adânci . Accentele nenumăratelor turle care sclipesc în lumină , ţâşnind din desişul umbrarelor şi caselor 
răspândite în grădini, masiva siluetă a Goliei , a Mitropoliei, campanilul de la Barboi , romantica siluetă a palatului administrativ şi 
calupul universităţii - se armonizează în diversitatea lor datorită luminii , terenului accidentat, vegetaţiei - şi poate, mai ales, fiindcă 
din prima vedere se simte o ierarhie a formelor, o diversitate de forme, prilejuite de diversitatea monumentelor. Locuinţele sunt 
mici , instituţiile civile sau bisericeşti sunt monumentale. Spaţiile din jurul monumentelor mai însemnate sunt vaste, cu toate că în 
general străzile sunt înguste. Oraşul nu este hotărnicit cu precizie . El se pierde încet în natură şi pădurile sunt aproape. Vile apar 
prin coclauri , se ridică pe movile, creând spre Hlincea, Bucium şi Bârnova o întreagă regiune de locuinţe răspândite prin livezi şi 
vii . 

Dacă privim oraşul venind dinspre Prut, pe şoseaua Unghenilor, laşul are cu totul altă înfăţişare . Turle şi clopotniţe apar 
îngrămădite şi strânse, ca lăncile înfipte în pământ ale unei tabere. Silueta oraşului care, de sus, ne părea molcomă şi paşnică, 
se iveşte deodată ca o afirmare eroică, ca ideograma unei epopei. 

Când coborâm de pe podgoriile Copoului, încet, în sens invers, având de data aceasta ca fundal masivul Repedei, în faţa 
căruia Cetăţuia acum va domina oraşul strâns în jurul turnului Goliei , ce se ridică masiv ca un donjon , laşul va apare în deplina 
sa măreţie, dispunându-şi arhitecturile prin diversele denivelări ale terenului, cu variaţiunile lor de mase şi jocurile lor de umbre şi 
lumină . 

Dar cine va sui până înspre ultimele case ale dealului Tătăraşilor şi se va întoarce , pentru a cuprinde întreaga desfăşurare a 
laşilor pe colinele sale , va vedea desenul subtil , nervos şi fin al unei întregi lumi de forme , când svelte, când masive, când rotunjite 
în curbe graţioase , când ivite din jocuri de volume simple, când precise, când estompate de umbre, când dominante, când 
discrete, - dar toate în perfectă armonie cu zarea deluroasă , cu pădurile şi cu cerul. Am zis desen, căci din partea aceea laşul 
ajunge să fie privit mai arhitectural, cu toate formele sale informante care vorbesc cugetării , am zis desen căci dacă cumva am 
luat creionul şi am tras pe hârtie armonia spaţială care se desfăşoară în faţa noastră, am simţit cum proporţiile se regăsesc de la 
un monument la altul şi cum contrastele afirmă armoniile, cum formele se înrudesc sau se opun, decurg una din alta , se 
completează , se amplifică sau se echilibrează , fiind totuşi toate orchestrate după acelaşi ritm. E în toată această înfăţişare ceva 
continuu şi unitar care e de greu de definit, dar care pătrunde în noi pe căile intuiţiei. 

Suntem în faţa unei prezenţe care emană din forme, din aceste forme care s-au încetăţenit în acel spaţiu şi în acea lumină . Şi 
această prezenţă este stilul, stilul unei întregi istorii, unei culturi şi unei civilizaţii . Şi zic istorie , fiindcă e vorba de o lungă 
desfăşurare în timp a unei înlănţuiri de evenimente care s-au întâmplat în acel oraş , - şi zic civilizaţie , fiindcă e vorba de o societate 
care a făcut şi respectat legi, care a avut năzuinţi stăruitor urmărite - şi zic cultură, fiindcă această comunitate românească şi-a 
afirmat tendinţele sale şi voinţa de a fi - în forme, în slove şi grai. 

Căci de vom pătrunde acum în acel oraş cu străzi umbrite şi pline de poveşti, spre a cerceta mai de aproape adevărul păstrat 
printre zidurile sale , vom vedea confirmate ceea ce peisajul de ansamblu ne sugerase dintâi. În primul rând , laşul n-a fost nici la 
obârşia lui , nici mai târziu, numai un târg, o cetate, sau numai o reşedinţă domnească, sau un oraş bisericesc, sau un oraş de 
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breslaşi , sau - mai aproape de noi - un oraş de profesori şi de pensionari. El a fost mereu mai toate acestea deodată . El este 
rezultatul , produsul , unui efort al unei societăţi complete, în care viaţa breslelor - mai ales - a fost îndeosebi de intensă. Făcând 
această afirmaţie, aş vrea să precizez ce este o breaslă , sau - mai bine zis - ce au fost breslele în epoca feudală şi a prelungirilor 
sale feudale . Acest cuvânt, adesea întrebuinţat greşit , a pricinuit nenumărate şi inutile polemici şi neînţelegeri , fiindcă conceptul 
lui nu fusese analizat. Faţă de importanţa breslelor în epoca feudală şi Renaştere , aş vrea să analizez în treacăt noţiunea acestui 
cuvânt. 

Breslele există din antichitate ca formaţie de interese comune. În Grecia antică, artizanii nu erau mai niciodată sclavi, dar în 
împărăţia romană , majoritatea mâinii de lucru căzuse în sclavie. Aceşti sclavi muncitori şi artizani se organizară în societăţi secrete 
întâi şi făţişe pe urmă , spre a putea apăra interesele lor profesionale. Aceste organizaţii păstrau secretul profesional , secretul 
metodelor de lucru şi erau totodată societăţi de ajutor mutual şi de apărare faţă de oamenii liberi şi de legile lor asupritoare. Aceste 
societăţi cu caracter mistic şi profesional au început în Asia . Prin Siria, s-au răspândit în toată lumea mediteraneană . Când 
imperiul roman se prăbuşeşte şi începe să se organizeze lumea feudală , - corporaţiile refugiate în oraşele care se restrâng la un 
minimum de populaţie în dosul zidurilor lor, - aceste societăţi se înjgheabă cu mai multă tărie şi corporaţiile împânzesc Europa cu 
echipele lor. Dintre aceste corporaţii, sau bresle cum le zicem noi, una din cele mai importante a fost aceea a constructorilor. Evul 
Mediu, atât de fărâmiţat din punct de vedere al hotarelor politice, are totuşi o intensă viaţă internaţională de schimburi de idei, de 
mărfuri şi de oameni . Niciodată hotarele ţărilor n-au fost mai puţin etanşe . Lumea medievală avea trei organizaţii interstatale, care 
coexistau ş i conlucrau câteodată : prima era organizaţia militară feudală , care menţinu până la tiranie disciplina socială , împotriva 
ultimelor invazii barbare, - a doua era biserica, cu nenumăratele sale mănăstiri şi eparhii - şi , în al treilea rând , corporaţiile de 
muncitori şi artizani de toate soiurile, care formau partea cea mai activă a populaţiei . Munca constructivă a epocii feudale e datoria 
lor. Aceste bresle cu nenumăraţii lor membri fabricau mărfuri , construiau tot ce era de construit, dominând foarte repede piaţa 
produselor şi a schimburilor. Ei , în lupta surdă sau făţişă cu stăpânitorii feudali , au fost apărătorii drepturilor lor civice şi a libertăţii 
oraşelor. Ei sunt înfăptuitorii catedralelor si burgurilor. Niciodată până atunci munca nu fusese atât de bine organizată şi mâna de 
lucru mai conştiincios selecţionată. Ei au dat prin activitatea lor o înfăţişare unitară Europei. Pe majoritatea bisericilor lui Ştefan 
cel Mare şi ale lui Petru Rareş s-au găsit semnele lapidare ale marilor corporaţii de constructori. laşul de la începutul vieţii sale a 
fost un oraş de breslaşi, un oraş de orăşeni - şi nu de semirurali , ca în majoritatea târgurilor. Deci a fost un oraş bogat şi de trai 
bun. El n-a fost numai un oraş aristocratic, de reşedinţe boiereşti , ci un oraş de artizani şi de comercianţi. Multe din bişericile 
ieşene au fost ridicate de bresle, care erau grupate cu locuinţele în cartiere a căror denumire a rămas unor străzi : curelaci, sărăriei, 
pecurari , olari , pielari etc. Între Constantinopol - laşi - Kiev - Lemberg - Praga - Sibiu, erau veşnic schimburi. Când laşul devine 
scaun domnesc, îşi primeşte podoaba de mănăstiri şi palate. Dar nu vreau să fac istoria laşilor. Am vrut numai, făcând o 
incursiune în istorie, să explic mai bine umanitatea care a produs acest decor, care a întemeiat această veche aşezare . Se zice 
adesea că în trecut noi am fost un popor de păstori, lucru care este adevărat în parte. Cu aceasta ocazie, se întemeiază o întreagă 
literatură sentimentală care evocă păstorul cântând doina din fluier. Dar aceşti ciobani sau pecurari, care îşi duceau turmele peste 
hotare şi păstoreau din Caucaz până în Pind , erau oameni de acţiune, de cutezanţă şi de răbdare , care aveau punctele lor de 
sprijin şi de retragere în munţi, pieţele lor de desfacere în oraşe şi în porturi, care duceau o viaţă grea - nici decum contempla
t ivă - îşi organizau industria lor de brânzeturi , tăbăcirea pieilor şi vânzarea blănurilor. Aceşti oameni nu semănau cu ciobanul 
semănătorist al lu i Grigorescu . 

Duceau războaie , se apărau în lungile şi depărtatele lor transhumanţe , sau mulţi din ei trăiau organizaţi ca o breaslă şi 

întemeiau oraşe . În acest sens, legenda lui Bucur are cu siguranţă un substrat istoric şi acţiunea lor în înfiinţarea Bucureştilor e 
probabilă . Breslele de altfel nu se compuneau numai din români. În această lume orăşenească se întâlneau străini , adesea destul 
de numeroşi pentru a se constitui în colonii, cum au fost între alţii armenii, care au participat dintr-un început la toată istoria 
Moldovei. În această lume diversă, viaţa religioasă avea un rol hotărâtor în toate amănuntele datinilor, dominând şi cultura acestei 
societăţi şi dând tradiţia odată cu morala. Se zice însă mereu că toată cultura noastră veche e exclusiv bisericească . Nici asta nu 
este în întregime adevărat. Breslele aveau tradiţiile lor. Şi tradiţia , în domeniul artelor şi tehnicelor, nu înseamnă decât suma 
experienţelor verificate şi recunoscute folositoare. Există de pe atunci o arhitectură laică şi o cultură laică , cu toate că marile teme 
ale gândirii nu ieşeau din cadrul · religiei. Dar exista de pe atunci o foarte puternică tradiţie populară de imemorială obârşie, care 
a fost întotdeauna activă în toate manifestările artei noastre vechi , fie că este vorba de pictură , fie de arhitectură . Aşa se explică 
cum maeştrii veniţi câteodată din Ardeal sau Boemia construiau totuşi după principii şi forme locale. Aşa se explică cum formele 
bizantine sau gotice au fost impuse sensibilităţii şi gustului ţării. 

Printre numeroasele păreri care circulă asupra istoriei şi culturii noastre, ca aceea că românul este născut poet, mai există 
credinţa că istoria poporului românesc - în general - şi istoria artei româneşti , în particular, s-a dezvoltat după legi cu totul aparte 
ca , de exemplu , că la noi n-au fost bresle decât prea puţin şi că n-au avut un rol real în cultura noastră . Ori , de îndată ce se admite 
că în România breslele au existat ca în orice altă societate feudală , problemele maeştrilor şi artizanilor se clarifică şi participarea 
vie şi continuă a poporului în cultura noastră se explică până la evidenţă . 

Am insistat cam mult asupra acestei probleme a breslelor şi mă văd obligat a reveni mereu la ea, căci fără dezlegarea ei nu 
se explică naşterea şi viaţa oraşelor medievale. Căci oraşele nu se fac nici de boieri, nici de voievozi , mai ales când e vorba de 
oraşe deschise, care n-au fost cetăţi niciodată , adică n-au fost înconjurate de ziduri , având însă unele cetăţi pe lângă ele, cum a 
fost la Suceava (laşul n-a avut, după câte ştiu, nici un castel fortificat) . Din acest punct de vedere, laşul - ca toate oraşele din 
Moldova şi Muntenia - n-a fost un oraş feudal , prins într-o armură de ziduri. Existau însă insule fortificate, cum erau mănăstirile 
din interiorul şi din împrejurimile oraşului , precum şi curtea domnească . Această alianţă între spiritul religios şi militar 
caracterizează toată feudalitatea, inclusiv mănăstirile româneşti - şi aceste mănăstiri aşezate împrejurul laşilor sau în interiorul 
oraşului îi dau specificul său pitoresc. 

Dar să analizăm câteva monumente: un edificiu mic, dar de o deosebită însemnătate e Sf. Nicolae, fostă capelă a curţii 
domneşti , care era cuprinsă ' odată între zidurile de apărare ale reşedinţei voievodale. Acest monument - chiar după restaurarea 
cam radicală pe care a suferit-o - păstrează în zvelteţea sa caracteristicile artei moldoveneşti . E o construcţie monumentală de 
dimensiuni mici , în care jocul interior al bolţilor are o directă şi logică consecinţă asupra formelor exterioare, în care variaţia de 
culoare a materialelor e complectată şi îmbogăţită de picturi. Această arhitectură cu plan şi bolţi de înrudire structurală bizantină 
are totuşi o siluetă aparte, o siluetă gotică , aeriană şi subtilă, în care ceva din optimismul Renaşterii apare. Planul bizantin , 
remaniat după nevoile şi concepţia locală , a primit aici o formă exterioară în armonie cu peisajul şi natura ambiantă , în armonie 
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cu omul care trăia pe aceste teritorii în funcţia unor datini vechi şi experienţe închegate, a cărui tehnicitate se eliberase de mult 
de orice neîndemânare primitivă . Acest fel de a concepe armonia spaţială , care se cheamă arhitectură , e rezultatul unor veacuri 
de experienţe duse cu râvnă , la Baia şi în văile Carpaţilor, experienţe care s-au făcut cu modestele mijloace populare ale 
arhitecturii de lemn şi ale căror forme au fost cu pricepere transpuse în piatră şi însuşite pe urmă de meşterii breslelor, pentru a 
desăvârşi acele arhitecturi care se socotesc printre cele mai originale afirmaţii ale acestor vremuri . 

Nu departe de Sf. Nicolae Domnesc al lui Ştefan cel Mare, se ridică vestita biserică a Trei Ierarhilor, în care tradiţiile 

construcţiilor moldoveneşti sunt menţinute mai departe, în ceea ce priveşte proporţiile şi formele de un geometrism încă riguros. 
O bogată ornamentaţie orientală înveşmântează aceste forme, fără a îi reduce calitatea proporţiilor. De pe terasa Trei Ierarhilor 
lui Vasile Lupu se zăresc celelalte două monumente înrudite, Galata şi Cetăţuia . 

Edificiul însă care domină silueta laşului, compoziţia arhitecturală de cea mai mare amploare, unul din cele mai măreţe monu
mente din ţară - e Galia, cu incinta , turnul, şi biserica din piatră albă şi cu bolţi uşoare ca nişte corturi întinse , Galia în care - mai 
mult, poate, decât la Trei Ierarhi - Vasile Lupu a pus să i se întipărească ambiţia nemăsurată şi pasiunea lui pentru fast. Se zice 
că Petru cel Mare, privind această surprinzătoare realizare, ar fi spus că este rezultatul întâlnirii înrâuririlor ruseşti cu cele 
occidentale şi orientale. Această caracterizare e valabilă - nu numai pentru Galia , dar pentru laşul întreg. în epoca aceea 
eclectică, pe lângă monumente de tradiţie moldovenească - ca Trei Ierarhi , de un stil compozit - ca Golia, se mai ridică un alt 
edificiu , cu totul aparte - Sf. Sava, după premise pur orientale şi balcanice. 

N-aş dori să continui această analiză , şi această enumerare. Am vrut numai să vorbesc despre esenţialul , despre ceea ce 
caracterizează şi diferenţiază laşul de toate celelalte oraşe de pe teritoriul ţării , acest oraş care, la răspântia influenţelor, şi-a spus 
cuvântul. Pe când Suceava rămâne exclusiv oraşul feudal al lui Ştefan cel Mare şi Rareş , laşul este cetatea lui Lăpuşneanu şi 
Vasile Lupu, oraş care întruchipează - mai mult decât eposul vitejiei - un imens potenţial de visuri şi râvne neîndeplinite. 

Dar mă veţi întreba: laşul nu e decât o colecţie de mănăstiri şi de biserici? Să nu uităm că , pe vremea când au fost zidite, 
bisericile depăşeau mult semnificaţia şi utilitatea lor religioasă , având adesea şi semnificaţii de trofee. 

Dar ceea ce caracterizează laşul sunt şi vastele sale locuinţe care ating câteodată dimensiuni palaţiale, cum e casa lui 
Alexandru Cuza, casa în care se găseşte astăzi maternitatea, muzeul de ştiinţe naturale, fostul palat domnesc al lui Mihail Sturza, 
casa în care e azi un cămin lângă statuia lui Miron Costin şi atâtea alte case mai mari sau mai mici , sau instituţii ca Spiridonia, 
care toate poartă tiparul acelui clasicism care a înflorit în Rusia după războaiele napoleoniene şi care, după Eterie, s-a răspândit 
şi la noi, şi pe care noi l-am adoptat atât pentru biserici cât şi pentru locuinţe , cum se poate vedea la Frumoasa. Bisericile şi 

mănăstirile sunt numeroase, prilejuind cele mai importante monumente arhitecturale din peisajul ieşean ; spiritul unitar şi armonios 
în care e concepută locuinţa, simplele case de la laşi , care se înşiră fără pretenţie de-a lungul străzilor sau se ridică în verdeaţa 
grădinilor, alcătuiesc un cadru urban variat, pitoresc şi intim, care tinde să dispară. Printre aceste arhitecturi minore, dar plăcute , 

se ridică ici colea acele case de dimensiuni palaţiale de care am vorbit, de o frumoasă ordonanţă clasică , ale căror faţade exprimă 
o generoasă repartizare a spaţiilor interioare. 

Căci nu este vorba numai de faţade în arhitectură . Generatorul de forme este planul şi casa moldovenească - cu încăperile 
repartizate foarte simplu şi întotdeauna bine luminate şi accesibile prin scări sau degajamente vaste - a atras în trecut atenţia unor 
călători iluştri cum a fost Ligne, celebrul peisagist amator şi feldmareşal , de meserie, în serviciul Mariei Theresia , precum 
înfăţişarea generală a laşului impresionase pe ţarul Petru cel Mare. Ligne scrie în memoriile sale că el consideră planul casei 
moldoveneşti ca un exemplu de bună şi bine socotită arhitectură . Şi Ligne (prince de Ligne, emigrat din Franţa în 1789) cunoştea 
Europa toată ca grădina lui . Deci părerea lui poate să nu ne lase nepăsători. Această părere menită să fie extinsă de noi şi asupra 
caselor mai modeste, sau câteodată foarte modeste, care au toate aceeaşi caracteristică de luminozitate şi acel aspect de bună 
cuviinţă, care păstrează adesea farmecul şi calităţile artei populare, încadrându-se totuşi în decorul urban . 

Dar au mai fost acele hanuri cu partale boltite şi curţi înconjurate de arcade, amintind anticele caravanseraiuri , mai sunt casele 
cu dugheni împodobite de ciudate balcoane din fier bătut, mai sunt vechi depozite de mărfuri sau ateliere boltite care din greşeală 
au scăpat de târnăcoapele edilităţii , mai sunt vechile cimitire acoperite de umbră în care se întâlnesc morminte şi mausolee, cruci 
şi statui din diverse vremuri. Şi în unele străzi se mai întâlnesc câte odată frumoase fântâni în stilul lor baroc sau clasic, sculptate 
cu grijă în piatră sau marmoră , dar ale căror guri de apă mai toate au secat de mult. Căci laşul a fost un oraş bine canalizat din 
vremuri . Se mai întâlnesc ici colo vechi cisterne, goale acum, care primeau apa prin canale de piatră . 

într-un cuvânt, ceea ce este interesant la laşi sunt urmele şi mărturiile unei vieţi calitative . Cum vă spuneam înainte : un stil. 
laşul are stil , un stil aparte care nu se defineşte, ca mai toate lucrurile esenţiale . Am crezut adesea că motive sentimentale m-au 
făcut să privesc capitala Moldovei cu îngăduinţă şi exaltare. Dar vremea a trecut, luând cu ea puţina exaltare de care am suferit 
şi rarele îngăduinţi de care m-am împiedicat. Am căutat întotdeauna să cultiv spiritul meu critic, am comparat, am studiat şi am 
cumpănit chestiunile privitoare culturii şi artei româneşti . laşul a rezistat la toate şi când m-am întors, fie din lspahan , fie din 
Florenţa , n-am avut niciodată ceva de suprimat din temele mele admirative privitoare la acel oraş aşezat atât de fericit printre 
colinele şi vâlcelele sale. Ultimul război ar fi putut sa-I distrugă . Furtuna a trecut peste el cruţându-l în mare parte. Care este viitorul 
lui? 

laşului i se dă o importanţă cu totul specială , căci sunt unele lucruri vechi şi venerabile care merită un tratament special. în 
drumuirea lor, spre viitor, tinerele generaţii trebuie să le respecte. Progresul are nevoie şi el de pietre de hotar pentru a putea mai 
târziu să măsoare cu ochiul, uitându-se înapoi, întinderea cuceririlor sale. Şi pe urmă , în viaţa unui popor există şi permanenţe . 

Dacă totul realmente este mişcare , ca să putem aprecia această mişcare trebuie să avem puncte fixe de comparaţie . Ori eu mă 
întreb dacă Florenţa şi lspahanul au nevoie neapărat de o violentă sistematizare. Dacă un plan de ocrotire şi complectare n-ar fi 
suficient. Mi se va răspunde cu siguranţă că lspahanul şi Florenţa au o altă importanţă, ceea ce este foarte posibil. Însă în ţară , 
un alt oraş ca laşul noi nu avem. în aşteptarea realizărilor viitoare, să luăm în consideraţie ce a fost şi , între altele, ce a fost şi 
este al nostru, croit pe măsura noastră , de noi pentru noi , la scara năzuinţelor şi posibilităţilor noastre. 

laşul are nevoie să fie ocrotit mai mult decât sistematizat, căci sistematizat a fost de is'torie. laşul n-are nevoie să fie prea mult 
mărit. Nici din punct de vedere economic regiunea laşi nu poate fi împovărată cu un prea mare oraş . laşul n-are nevoie de mari 
perspective, căci arhitectura lui n-are nevoie de prea multe mari artere de circulaţie , fiindcă nu e de dorit ca laşul să depăşească 
o sută cincizeci de mii de locuitori, fiindcă nu e de dorit în general ca oraşele să se mărească peste măsură, acolo unde lucrul 
acesta nu e aproape obligatoriu sau inevitabil. Marea calitate a laşului e de a fi la scara omului , de a fi unitar, de a forma , cum 
am spus la început, un peisaj care trebuie păstrat cu toate împrejurimile sale. Aceste împrejurimi trebuiesc ocrotite cum sunt 
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ocrotite împrejurimile Romei , vestita campagna Romana. Am emis de multe ori părerea că laşul în întregimea lui ar trebui decretat 
monument istoric, păzit şi îngrijit ca atare. Căci un monument istorice cu atât mai interesant cu câte păstrat în ambianţa naturii 
sale. Dar când un grup întreg de monumente valoroase şi de ansambluri arhitecturale se găsesc în acelaşi peisaj , printre 
arhitecturi care merită şi ele să fie păstrate , când însăşi natura ajută la punerea în valoare a tuturor acestor lucruri, cred că acest 
tot trebuie păstrat pe cât se poate aşa cume, restaurat şi ameliorat în caracterul lui . Atât în U.R.S.S., Ungaria, cât şi în Polonia 
şi Cehoslovacia , astfel de măsuri s-au luat. Vechile cartiere din Varşovia, nu numai că au fost restaurate , dar şi reconstruite . 
Cracovia la fel a fost restabilită în vechea ei splendoare, castelele şi parcurile refăcute fiind considerate ca un bun al poporului. 

Noi ne plângem mereu că n-avem arhitectură civilă . Dar când avem un oraş vechi, construit într-un spirit autohton , nu-l vedem 
şi nu-l păstrăm . Şi asta fiindcă ne lovim de anumite idei gata făcute şi necontrolate, care s-au înrădăcinat în concepţia pe care o 
avem asupra propriei noastre ţări. Se zice mereu că ţările româneşti n-au cunoscut şi n-au participat la o artă şi cultură clasică , 

şi că tot ce nu e de obârşie (în parte cel puţin) bizantină nu este românesc. Nimic mai greşit. Fenomenul post-Renaştere de 
arh itectură palladiană s-a resimţit la noi ca şi în Rusia . El a fost adoptat cu măreţie în Rusia şi mai modest, cu un caracter aparte, 
la noi şi mai ales în Moldova. Această arhitectură e în cea mai mare parte arhitectura laşilor, tot aşa de românească ca şi cea de 
obârşie bizantină sau gotică . Dar nu vreau să ridic noi probleme şi să deschid alte paranteze. 

laşul trebuie în primul rând cunoscut şi cercetat cu creionul în mână şi inventariat cu grijă . în majoritatea cazurilor, cei care se 
duc să viziteze acest oraş rămân nedumeriţi şi se întorc zicându-mi că n-au văzut acolo tot ce am văzut eu . Totuşi nu cred că 
exagerez. Am ajuns la aceste concluzii după cercetări şi verificări. Rămâne numai, cred eu , ca noi să ne luăm în serios trecutul 
şi cultura noastră (aşa cum fac vecinii noştri) . Trebuie să ne obişnuim a vedea realităţile noastre proprii şi - odată privite - să le 
luăm în consideraţie , în lumina unei critici care va şti să biruie vechile prejudecăţi . 

Dar viitorul? laşul e numai un oraş al trecutului , laşul e numai un oraş de artă , numai un oraş de turism? Nu se poate, vor 
răspunde auto rităţile edilitare şi statale - şi vor avea perfectă dreptate. Viaţa unui oraş nu se opreşte pentru motive estetice sau 
arheologice, atâta timp cât un oraş este viu ca laşul , cu tendinţa de mări re a populaţiei , a industriilor, a şcolilor şi instituţiilor. Şi 

atunci ce e de făcut , căci vechile locuinţe sunt insuficiente, în parte distruse de război , în parte ruinate de uzură . 

Răspunsul meu e simplu : prezenţa unor lucruri frumoase din trecut nu poate reprezenta o piedică pentru îndestularea nevoilor 
prezente, dar - dimpotrivă - va da prilejul creării unui oraş mai aparte, de o reală originalitate. Mulţi cred şi consideră monumentele 
istorice ca impedimente în organizarea prezentulu i. Monumentele vechi pun , e adevărat, probleme dificile arhitecţilor urbanişti şi 
edilitari , care preferă adesea, ca suprem argument şi ultimă soluţie , târnăcopul. Trebuiesc evitate performanţele sportive cu acest 
instrument. Organizarea sau reorganizarea unui oraş vechi e o chestiune de bun simţ , de sensibilitate şi de gust. Dar la laşi nimic 
nu e imposibil. 

Platoul Copoului poate primi în plin soare şi în izolarea altitudinii sale un întreg oraş nou, care se va putea dezvolta chiar şi în 
înălţime . Iar în oraşul vechi , care se întinde pe platoul ce prelungeşte dealul Copoului de-a lungul văii Bahluiului , locuinţele şi 
construcţiile noi au variate posibilităţi de a pătrunde , de a ameliora viaţa şi aspectul vieţii . Prezenţa vechilor mănăstiri , dugheni ca 
şi a caselor cu fronton , traseul sinuos al vechilor străzi , accentele arhaice ale vechilor turnuri şi clopotniţe - nu sunt, nu pot fi , nu 
trebuie să fie impedimente, aşa cum n-au fost nici pentru Moscova, nici pentru Kiev, Cracovia , Varşovia şi atâtea alte oraşe 
europene care au vrut să afirme o continuitate morală , estetică şi culturală , continuitate pe care şi laşul are dreptul să o revendice. 

Un oraş nu e decât o colectivă afirmare a v i eţii , în ceea ce are mai înalt şi mai valabil. E o lungă succesiune de izbânzi , care 
se exprimă adesea în forme. Aceste forme nu pot fi impedimente în pregătirea viitorului , rol pe care îl are atât edilul cât şi arhitectul 
urba~i.st. La laşi , realizarea unui oraş excepţional de frumos şi de original este posibilă , cu puţină răbdare şi bunăvoinţă şi cu 
cond1ţ1a . ca să nu înecăm cu construcţii de dimensiuni inutil de mari frumoasele arhitecturi care există . La laşi totul este încă 
posibil. ln acest oraş , cugetarea românească a avut o deosebită rezonanţă şi arta întotdeauna o deosebită însemnătate şi o 
particulară expresie. 

Suntem îndreptăţiţi a spera că aşa va fi ş i în viitor şi a spera poate chiar, că totul ce a fost va fi cu mult depăşit. 
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LIBERTE ET CONTRAINTE DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

A l'occasion du cinquantenaire de la creation des Agences des Bâtiments de France, 

devenues aujourd'hui Services departementaux de l'architecture et du patrimoine, a ete 

organise a Bordeaux Ies 16, 17 et 18 octobre 1996 le colloque europeen Patrimoine & 

Territoire. 

On cherchait de faire le point sur cette periode de gestion des protections et d'ouvrir un 

debat sur l'evolution dans Ies 50 annees a venir. On se posait des questions comme 

celles-ci : L'evolution de la protection des lieux doit-elle aujourd'hui se traduire par un 

accroissement des protections? Les outils fabriques ii y a cinquante aus permettent-ils de 

repondre aux preoccupations d'aujourd'hui, permettront-ils de repondre a ce/Ies de demain? 

Une communication que j 'ai propose ' l, en qualite de personne particuliere/architecte 

professeur de Roumanie , a ete accepte et j'ai beneficie d'une obligeante invitation de la 

parte des organisateurs . 

Les debats se sont deroule sous le patronage d'Alain Juppe, Premier ministre et de 

Daniel Tarschis, secretaire general du Conseil de !'Europe, avec la participation de Philippe 

Douste-Blazi, ministre de la culture , Catherine Bersani , directeur de l'Amenagement et de 

l'Urbanisme, Frani;:ois Barre, directeur de l'architecture, Maryvone de Saint-Pulgent, 

directeur du patrimoine, Alain Marinos, president de !'Association nationale des architectes 

des Bâtiments de France. 

Parmi Ies grandes personalites de 14 pays qui ont presente de brillants exposes, ont ete 

Jean Barthelemy, Olivier Brochet, Andrea Bruno, Frani;:oise Choay, Bernard Huet, Nico 

Nelissen, Helmuth Reinhardt, Ruggero Boschi ainsi que Ies rapporteurs Mariano Marcos, 

Jean -Marc Boyer, Mireille Grubert. 

Les actes du colloque ont ete publies dans la revue « La Pierre d'Angle » no.21 /22 

octobre1997, de I' Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France. 

*) L'illustration photographique (de I 'article , en couverture et au dos): Aurel ian Trişcu 

AURELIAN TRIŞCU 

colloque europeen 

Patrimoine 
&Territoire 

-~-· · 

Bordeaux, France 
16 au 19 octobre 1996 
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li y a en Roumanie, comme ailleurs, des monuments consacres . Des oeuvres, resultat d'innombrables influences, fondues en 

une synthese creative. lls ont, pour la plupart des cas, une identite precise, une place bien definie dans l'histoire et, a cause de 

leur âge, un statut immuable. 

Vestiges romains, santuaires daces, ensembles rupestres creuses dans la falaise crayeuse, eglises medievales dominees par 

une conception evoquant Byzance, eglises de bois, en rapport avec la tradition paysanne caracterisee par simplicite et mesure 

liees a un aspect monumental , Koulas-maisons fortifiees severes mais largement ouvertes, au niveau superieur, vers le paysage, 

eglises celebres a peinture murale exterieure sont deja, ou doivent etre inclus dans le Patrimoine Mondial. 

Des bâtiments comme ceux-ci sont proteges et preserves - a partir de 1892 - par le soin de la Commision des Monuments 

Historiques, ciont on sait aussi combien remarquable fut son activite de recherche et de restauration , deployee dans le cadre de 

la loi , promulguee la meme annee. 

Ou est tente de constater que Ies monuments de premier ordre ont d'habitude un prestige confirme par une sorte de sceau. 

En fait ils sont - ou bien ils doivent etre ? - intangibles. On interdit souvent la moindre intervention parcequ'elle pourrait changer 

leurs traits. Avec des prescriptions precises on a reussi souvent de Ies maintenir en bon etat, meme dans Ies conditions qu'ils 

abritent courrament leurs fonctions: eglise, musees, lieux de spectacle , objectifs ou Ies touristes affluent. Au niveau international , 

Ies principes sont acceptes Ies methodes verifiees et Ies resultats, dans la plupart des cas, sont remarquables. 

Et pourtant, on se pose maintenant la question si l'evolution de l'activite dans ce domaine doit se traduire par un accroissement 

de la protection ? Quelle en est la limite ? Je crois qu 'une reponse nuancee s'impose. 

Pour une certaine personne, temoin de violentes interventions subies par Ies monuments de la Roumanie dans Ies cinq 

dernieres decennies, la meilleure voie pour preseerver Ies qualites d'un si precieux heritage, c'est une politique ferme de 

sauvegarde. 

En verite, apres la deuxieme guerre mondiale, un regime communiste etranger a lutte pour effacer la propriete, Ies monuments, 

la memoire. La loi de systematisation de 197 4 a determine l'aneantissement d'un important fond traditionnel. De 1977 on a 

supprime la Commission des Monuments Historiques, ce qui a determine l'eparpillement des specialistes. Un grand nombre de 

chantiers ont ete abandonnes. Les autorites ont commence la destruction systematique des monuments. Un quart du centre 

traditionnel de Bucarest, 30 d'autres centres historiques de grandes villes ainsi que de nombreux villages ont ete demolis. Apres 

Ies eveniments de decembre 1989 on a constitue de nouveau la Commission des Monuments et Ies travaux ont ete repris. Le 

projet de la loi des monuments a ete elabore et promu au Parlament en 1991 , mais jusqu 'a nos jours cette loi n'est pas au moin 

discutee. On assiste a un regroupement des anciennes structures qui ont detruit autrefois et qui veulent conduire aujourd'hui . On 

a besoin donc d'un cadre legislatif appropie et d'une comprehension qui , pour le moment, nous manquent. 

Malgre tout, ii existe chez nous une experience de lutte en faveur des monuments ainsi que des specialistes et de actions 

positives qui se deroulent en present et qui denotent des meilleures conditions pour la protection du Patrimoine dans l'etape 

suivantes. 

Ma conviction concernant la necessite d'une gestion correcte du territoire, dans des conditions de parfaite legalite, de meme 

que la consideration q'un bi lan regarde en arriere mais s'ouvre vers I' aven ir en se pasant · des questions, me permettent de 

continuer mon intervention qui regarde aussi une certaine liberte dans la protection du patrimoine. 

D'anciens ensembles d'une certe valeur historique, architecturale ou ambientale gardent un trait vigoureux de fraicheur 

parcequ'ils vivent. Font preuve Ies quartiers d'habitat du Bucarest d'autrefois (ceux qui existent encore, apres l'agression dirigee 

des dernieres annees) ainsi que Ies pitoresques villages monastiques des XVI le - XIXe siecles. 

Comment Ies laisser evoluer sans perdre leurs qualites et Ies proteger sans diminuer leur saveur? 

En effet, hors de monuments consacres , on peut trouver, en viile ou dans le village, des groupements de maisons qui meritent 

d'avoir un statut special. Ces remarquables logements sont utilises a l'aise, respirent l'individualite du proprietaires, exigent parfois 

des amenagements legers, mais ils restent de vrais temoins d'une epoque revolue, d'un mode de vie a convoiter. 

18 
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1-2. Les maisons de 18, rue Popa Rusu et 8, rue 
Olari ont comme maintes d'autres, l'entree principale 
protejee par une couverture en metal et verre . 

y 

3. Aupres de l'eglise des Saints , 77 , rue Moşilor, une A 
maison robuste sur plan carre , d'un volume simple , avec 

son haut rez-de-chausse. 

19 
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A 

4-5. Maison de la rue Spătaru l ui (1886) 
d'une periode de renaissance de la viile et 

du pays. Plan fidele aux traditions de 
l'endroit el fac;:ade avec des motifs decoratifs 

frequents a l'epoque, en Europe. 
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6. Le style Art Nouveau est 
represente dans cet edifice de 
11 rue Paleologue, construit 
vers 1900 par l'architecte 
Mai ma ro lu. 
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A 

7-8 . De petites demeures de la rue Popa Petre > 
sont quelquefois bien entretenues on en cours de 

restauration . Elles respire une air 
discret de calme familier. 

A 

9-1 O. Des maisons groupees 
autour d'anciennes eg lises 

formaient une communaute qui 
r epresantait une familie 

spirituelle. "C'est une harmonie 
entre !'edifice de l'eglise et 
l'ensamble construit de la 

paroisse". 

21 
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11 . li y a des maison , comme celles de la > 
rue Vasile Lascăr, edifiees a la fois, pour 

deux enfants de la meme familie , par des 
freres, on par des amis. Leur volumetrie et 
leur modenature creent une unite du front 

construit. 

12, 13, 14. Seule dans sa petite cour-jardin, la 
residence de 1, rue Sf. Ştefan , marque l'acces 

principal par un large escalier, un portail a 
colonnes , un atique ornamenta l et verriere en 

ferronnerie travaillee avec adresse. y 
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15. Souvent, on trouve a l'interieur de ces maisons peintures 
decoratives sur murs et plafonds, sylphides et petits anges en stuc, 

miroirs, poeles en faiance apportes de renommes ateliers europeens . 

17. Dans Ies anciennes zones de Bucarest on peut > 
decouvrir, entre volumetrie et decor, entre maisons 

et jardins voisins, du ca lme et de la quietude. 

16. A l'occasion d'une exposition organisee en juillet
septembre 1996, par la Fondation Anastasia, sous le 
titre " Buca rest sans frontieres? - maisons habituelles 
au temps du roi Charle 1-er", des circuits ont facilite 
des visites sur place. 

23 
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A 

19, 20. Vues de la cour, de l'eg lise 1644-1647 et de la taur clocher. 

24 

A 

18. Le monastere et le village 
monastique Agapia . Plan de la localite. 
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y 21 . Details de l'enceinte. 

22 . Le monastere et le village 
monastique Varatec. 

Y 23. Le site de Varatec. 

25 
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24. Ruelle qui descende vers l'eglise de l'Assomption â Varatec (1808). )-

A 25. L'entree dans le monastere. Detail de la taur clocher. 

27-28. Vues d'une quelconque ruelle. 

26 

~ 26. Suite des maisons d'une ruelle qui 
monte vers la colline . 
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29. Une maison isolee de l'hermitage 
Agapia de Sus, ouverte vers le payssage. 

A 

30, 31, 32. Corps de logis avec des cellules 
des nonnes, â Agapia de Sus. Les galeries 
ouvertes ou fermees ont des escal iers en 
bois, proteges par des volets. 

y 

27 
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.A 

33. Maison avec galerie vitree , 
aupres du monastere d'Agapia . 

34 , 35 , 36 . Clâtures, portes, galeries 
en bois dans Ies ruelles qui monteni 
et descendent. 

y 
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38. La maiscn Vlahutza , 
L'acces de la grande 
veranda crientee vers la 
valle et la fâret. 

37 . La galerie cuverte 
qui ccnturne la maiscn . 

39 , 40. Ainsi que dans la maiscn paysanne, la 
ga lerie cuverte est un lieu de travail et de repcs, 
de liaiscn entre l'espace clcs et la nature. 

y 

29 
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A 

41 , 42. Les colonnes blanchies ennoblient la 
maison et leur rythme fait regner la cadence . 

43, 44. Les ga leries et Ies fleurs sont 
toujours presentes. 

y 

< 45. La provision de bois pour l'hiver 
recouvre Ies murs de la cuisine d'ete. 
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46, 47, 48. La maison de la nonne Ripsima offre des plans 
successifs, ouvertures et lumiere . Une certaine forme 

d'humilite qui s' impose par equilibre et proportions . 

y y 
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Studii şi cercetări 

ETAPELE DE CONSTRUCŢIE ALE BISERICII DIN GURASADA* 

Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Gurasada, jud . Hunedoara, 
este o prezenţă constantă în orice istorie a arhitecturii din 
România , dar părerile referitoare la etapele sale de construcţie, 
după o quasi-unanimitate iniţială, rămân împărţite. Întrucât 
divergenţele au fost stârnite de constatările noastre, apare 
necesară o trecere în revistă a evoluţiei aprecierilor, încheiată 
cu precizarea punctului nostru de vedere actual. 

Biserica este alcătuită dintr-un patrulob alungit în direcţia 

est-vest, precedat către vest de un corp dreptunghiular, mai lat 
decât axul scurt al patrulobului , la care se racordează prin laturi 
teşite ce acoperă cca. o treime din perimetrul exterior al 
absidelor laterale. Corpul de vest cuprinde o tindă axială , 

încadrată de două încăperi alungite. Pe latura de vest a tindei , 
s-a adăugat în 1820 un turn clopotniţă cu foişor de lemn , 
specific hunedorean . Tinda comunică cu turnul (în care nu se 
intră din exterior) printr-o deschidere cu arc semicircular. 
Aceasta prezintă spre vest, pe înălţime de cca. 1,80 m, o pre
lungire cu muchii rotunjite a zidurilor tindei , ceea ce denotă un 
sistem de marcare spre exterior a fostei intrări în biserică , 

eventual printr-un chenar de piatră , modificat odată cu ridicarea 
turnului clopotniţă . Tot atunci (1820) s-a amenajat actuala 
intrare în biserică , prin compartimentarea încăperii de nord a 
corpului apusean (fig . 1) . 
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Fig . 1. Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Gurasada, jud. Hunedoara . 
Plan (releveu arh . Ştefan Popovici , 1957) şi secţie longitudinală 

(releveu arh . Eugenia Greceanu , 1971). 

EUGENIA GRECEANU 

Atât patrulobul , cât şi părţile nemodificate ale corpului de 
vest sunt executate din piatră , inclusiv bolţile . Acestea au o 
grosime neobişnuită , cca . 60 cm şi prezintă extradosuri 
neprelucrate. 

Patrulobul are absidele boltite cu semicalote, racordate în 
plan continuu la dubleuri cu profil în arc frânt şi uşor înclinate 
spre centru , spre a reduce dimensiunile turlei cu secţiune 

dreptunghiulară , descărcată direct pe extradosul bolţilor 

absidelor. Turla este acoperită cu o calotă pe plan eliptic, 
racordată la dreptunghiul de bază prin triunghiuri plane 
înclinate, realizate probabil prin asize scoase progresiv în 
consolă , conform procedeului pe care îl vom regăsi în partea de 
vest a bisericii. 

Corpul de vest 
Toate cele trei compartimente ale corpului de vest au fost 

iniţial acoperite cu bolţi în leagăn , din piatră , dintre care se 
păstrează în întregime doar bolta tindei , de cca . 60 cm grosime. 
O intervenţie nefericită a fost începută înainte de 1906, când 
Nicolae Iorga a găsit biserica ,,în curs de restaurare , cu un 
antreprenor italian care o cam uită şi cu lucrători străini, care au 
mântuit abia să o aştearnă cu un cătran care ne încleie de 
pământ" . Execuţia unei izolaţii hidrofuge sub pardoseli a fost 
precedată de răscolirea subsolului , după cum rezultă din 
aceeaşi relatare: s-au găsit „două cripte , menite desigur pentru 
înmormântarea ctitorilor. În săpăturile ce s-au făcut la reparaţie 
a fost găsită o piatră sfărâmată , pe care se ceteşte o rugăciune 
pentru mortul ce s-a odihnit supt dânsa şi data 1618 pentru 
răposarea lui ; numele celui îngropat a pierit însă cu totul. El 
trebuie să fi fost însă din neamul ctitorilor„ . "1 

În egală măsură cu arhiva istorică, reprezentată de 
depunerile arheologice , a avut de suferit şi structura 
supraterană a corpului de vest: au fost dărâmate bolţile 

încăperilor laterale, iar zidurile exterioare au fost refăc1,.1te din 
cărămidă, pe aceleaşi fundaţii, după cum reiese din racordarea 
cu fragmentele zidurilor de piatră conservate pe absidele 
laterale şi pe tindă. Încăperile laterale au rămas netencuite şi 
fără tavan, în afara compartimentului intrării de pe latura de 
nord . Aceste transformări, a căror logică rămâne greu de intuit, 
au condus la concentrarea exclusivă a atenţiei asupra 
patrulobului, începând cu Virgil Vătăşianu , al cărui merit de a fi 
introdus pentru prima dată , în literatura românească de 
specialitate, grupul bisericilor româneşti din Hunedoara, nu este 
umbrit de lipsurile inerente unei cercetări de pionierat, inevitabil 
perfectibilă. La studiul de debut, Vechile biserici de piatră 

româneşti din judeţul Hunedoara , publicat în 19302, în cazul 
Gurasada intrigă în primul rând planul , cu totul greşit - inclusiv 
patrulobul (fig. 19, p. 43) , pe care îl presupunem preluat de la 
cercetătorul maghiar K. Torma3 şi, mai ales, regăsirea în text a 
erorilor din plan: „Biserica„. a suferit o serie de adaosuri , cari 
i-au răpit înfăţişarea exterioară originală şi au transformat-o 
într-un complex de clădiri nesimetrice, comparabil doar cu 
complexul la fel cârpit al bisericii din Densuş ... un adaus de 
clădire pe latura de nord, construcţie recentă de tot din 
cărămidă , are ziduri de o grosime de abia 0,40 m". Compararea 
releveului nostru (fig . 1) cu planul publicat de V. Vătăşianu 

(fig . 2), demonstrează inexistenţa asimetriei între încăperile ce 
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Fig . 2. Planul bisericii din Gurasada publicat in 1930 de Virgil Vătăşianu . 

încadrează tinda , deformarea accentuată a proportiilor şi totala 
nepotrivire cu realitatea a dimensiunilor indicate' în text (de 
exemplu , patrulobul s-ar înscrie într-un dreptunghi cu laturile 
13, 1 O x 6,50). Toate aceste ciudăţenii ne fac să credem că 
cercetătorul a vizitat în fugă biserica, într-una din excursiile sale 
de documentare, completând descrierea după materiale din 
bibliografia maghiară . 

Observaţiile din tinereţe ale lui Virgil Vătăşianu se regăsesc 
după , 30 de ani , aproape fără modificări , în caracterizarea 
bisericii din Gurasada care apare în opera sa de sinteză Istoria 
artei feudale În Ţările Române, cu precizarea că „anexele de pe 
latura de sud şi cea dinspre nord, nişte cămăruţe zidite din 
cărămidă, nu sînt mai vechi decât veacul al XIX-lea"4. Schita de 
plan este ameliorată , în sensul unor proporţii apropiate de.cele 
reale şi al dispariţiei asimetriei din planul anterior, dar toată 
partea de vest este reprezentată doar prin contur, deşi în text 
atât .tinda, cât şi turnul clopotniţă sunt acceptate ca adăugiri 
ulterioare patrulobului , dar mai vechi decât „cămărutele din 
cărăm idă" . · 

Studiul arhitecturii din ţările române nu poate conceput fără , 

sintezele lui Grigore Ionescu. în primul volum din Istoria 
arhitecturii din România , apărut în 1963, regăsim considerarea 
patrulobului drept etapă originară independentă , la care s-au 
adăugat ulterior câteva încăperi şi un turn clopotniţă, după 

modelul unor biserici mai noi de factură romanico-gotică "S . 
Releveul (fig . 3), care însoţeşte această prudentă caracterizare , 
este aproape corect6 şi cu totul remarcabilă apare 
consemnarea unor urme de bolţi de-a lungul conturului exterior 
al patrulobului , în partea de est a î ncăperilor care încadrează 
tinda . 
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Fig . 3. Planul şi secţia bisericii din Gurasada 
publicate de Grigore Ionescu in 1963. 

Elemente noi au apărut cu ocazia unei cercetări generale de 
teren a Ţării Haţegului , efectuată în septembrie-octombrie 
1964, în cadrul inventarierii organizată de Directia Monumen
telor Istorice şi susţinută de autoritatea Comit~tului de Stat 
pentru Construcţii , Arhitectură şi Sistematizare. La examinarea 
pe îndelete a bisericii din Garasada am constatat, mai întâi , 
păstrarea zidurilor de piatră la racordarea încăperilor laterale cu 
patrulobul şi cu tinda. în al doilea rând , am văzut că , urmele 
bolţilor de piatră ale încăperilor laterale se păstrează pe 
înălţime de cca . 60-70 cm deasupra planului de naştere - pe fe
ţele de sud ale tindei şi ale patrulobului, în încăperea de sud -
şi pe feţele exterioare ale patrulobului , în încăperea de nord, 
unde apar chiar intersecţiile pornirilor de boltă , pe sistemul 
panourilor curbe, racordate la semicilindrul astăzi dispărut. La 
această din urmă încăpere, urmele bolţilor de piatră se opresc 
la zidul transversal , introdus pentru amenajarea vestibulului de 
intrare. 

Fragmentele de bolţi din încăperile laterale sunt executate 
din lespezi de piatră aşezate orizontal şi scoase progresiv în 
consolă (en encorbellement) , cu intradosul prelucrat în sensul 
curburii. Lespezile sunt ţesute organic cu nucleul central şi cu 
tinda , fără urme de împănare care să permită ipoteza unei 
încastrări ulterioare. Toate aceste date dovedesc că cele trei 
compartimente boltite în leagăn din partea de vest a bisericii au 
fost construite odată cu patrulobul dominat de turlă , fapt 
confirmat şi de asemănarea sistemului de executie a boltilor cu 
pietre neprelucrate, înglobate într-o masă de m~rtar de· va; cu 
adaos de cărămidă pisată?. 

Constatarea unităţii de fază constructivă , între patrulob şi 

corpul de vest a fost împărtăşită celor doi participanţi invitaţi la 
cercetarea din 1964, conform sistemului de lucru convenit 
iniţial, care prevedea transcrierea în comun, în fiecare seară , a 
consemnărilor făcute în timpul zilei de către istoricul palograf 
Haralambie Chircă , pentru inscripţii, istoricul de artă Vasile 
Drăguţ, pentru datarea şi caracterizarea picturilor- şi arhitectaa 
Eugenia Greceanu, pentru caracterizarea arhitecturală . Drept 
urmare, rezultatele a ceea ce se numeşte astăzi cercetare 
pluridisciplinară au apărut în lucrarea lui Vasile Drăguţ „ Vechi 
monumente hunedorene", unde găsim astfel , pentru Gurasada, 
prima atenţionare asupra urmelor de bolţi „de-a lungul zidurilor 
p~rţii vestice a naosului, către încăperile laterale'', precum şi 

pnma formulare a ipotezei de realizare simultană a planului 
act~al9 (fără turn-clopotniţă) . 

ln 1967 am fost admisă la examenul de doctorat, cu tema 
„Arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, în 
secolele XIII-XVII ". Lucrarea a fost încheiată în 1974, dar pe 
parcursul documentării am publicat datele care mi s-au părut 
esenţiale pentru înţelegerea locului ocupat de acest grup în 
evoluţia arhitecturii medievale din România10. Biserica din 
Gurasada a rămas discutată în detaliu doar în teză, cu formula
rea a două aspecte noi , care contrazic caracterizările făcute de 
Virgil Vătăşianu . Acestea sunt: 1. Unitatea de fază constructivă 
între .patrulob şi c?rpul trinavat de vest, ambele relevate ş'i 
descrise corect. 2. lncadrarea tipologică în ambianta romanică 
a Europei Centrale şi de Est, unde rotondele cu u'na sau mai 
multe abside au ca prototip rotondele princiare ridicate în 
secolele IX-X în Moravia Mare11. Această încadrare co
respunde şi cu influenţa slavilor de vest propusă de Virgil 
Vătăşianu în 1930 cu origini in Armenia12, dar părăsită , în 1959 
şi 1968, când a explicat alungirea patrulobului prin 
„contaminare" cu planul treflat din Ţara Românească, de tipul 
Niculiţel şi prin influenţa locală a bisericii-sală13. Am prezentat 
şi un exemplu de arhitectură romanică ce întăreşte filiatia cu 
ambianţa moravă : biserica din Chrast nad Horn~dom 
(Slovacia), datată în 130214 (fig . 4) la care se regăseşte 

sistemul de descărcare a unei turle de plan rectangular - direct 
pe bolţile absidelor. Bolta cu muchii ieşite , din interiorul turlei şi 
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Fig . 4. Biserica Sf. Treime din Chrast nad Hornâdom (Slovacia) . 
Plan şi secţie , apud Vaclav Mencl. 

nava care înlocuieşte absida de vest, sunt rezultatul unei 
intervenţii din 1646. 

Datele noi referitoare la Gurasada, Densus şi Peşteana au 
fost prezentate în sesiunea anuală de comunicări a Direcţiei 
Monumentelor Istorice şi de Artă din 14-16 mai 197 4. 

Studiile publicate în SCIA pe parcursul elaborării tezei au 
trezit interesul cercetătorilor, dar au şi iritat pe unii istorici şi 

istorici de artă care limitează rolul arhitectului la procurarea 
releveului şi a datelor tehnice1s. O primă consecinţă a fost 
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interzicerea susţinerii tezei, în 1974, în baza avizului negativ al 
comitetului municipal PCR: „aprobarea" a fost obţinută abia în 
1977, după „cutremurul oamenilor" provocat de cazul Goma, 
dar între timp teza a cunoscut o circulaţie remarcabilă, 

determinată în parte şi de vâlva stârnită de scandalul 
suspendării susţinerii , cu publicul în sală, la 16 noiembrie 1974. 
În perioada interdicţiei, teza a fost citată de Răzvan 
Theodorescu1s. 

În acest climat de incertitudini privind etapele de construcţie 
ale bisericii din Gurasada, s-a deschis în mai 1977 un şantier 
de cercetare arheologică, menit să lămurească raportul dintre 
patralob şi corpul de vest. Şantierul a fost deschis de Radu 
Popa (unul dintre referenţii comisiei de doctorat din 197 4, 
posesor al unui exemplar de teză), secondat de Ion 
Chicideanu. Din cauza ploilor abundente, care au ridicat nivelul 
pânzei freatice, lucrările de săpături au fost întrerupte după trei 
săptămâni. Nu s-a săpat în interiorul patrulobului, executân
du-se doar sondaje în corpul de vest, botezat „pronaos" şi în 
turnul-clopotniţă , (fig. 5). Rezultatele au fost publicate în 
198417. 

După cum era de aşteptat chiar din relatarea lui Nicolae 
Iorga, făcută în 1906 (vezi nota 1), nu s-au găsit sub pardoseli 
zone care să nu fi fost răscolite de lucrările de la începutul 
secolului XX, iar la exterior s-au adăugat cu acelaşi rezultat 
înmormântările recente1s. în lipsa unei stratigrafii cât de cât 
concludente, s-a pornit la o reevaluare a etapelor de 
construcţie, bazată exclusiv pe examinarea zidurilor şi a 
fundaţiilor, din punct de vedere tehnic. 

Mai întâi s-a anunţat că „săpăturile au confirmat opiniile 
exprimate anterior de către majoritatea cercetătorilor (?), după 
care partea cea mai veche a monumentului este patralobul ce 
adăposteşte altarul şi naosu1"1e. în absenţa unei explicaţii a 
confirmării, la întrebările mele, Radu Popa mi-a spus că a găsit 
rosturile în fundaţii, care separă patrulobul de zidurile aşa-nu
mitului pronaos (probabil în secţiunile III şi III A - vezi fig . 5) . 
Fără a contesta informaţia, deşi este ciudată absenţa din text 
şi din ilustraţie a detaliilor privind un aspect atât de important, 
semnalăm lipsa de cunoaştere a necesităţii unui astfel de rost, 
de tasare, menit să prevină ruperea fundaţiei la racordarea 
părţilor de construcţie cu sarcină (= greutate) diferită. în cazul 
de faţă se poate înţelege - cu puţină bunăvoinţă - că patrulobul 
dominat de turlă transmite fundaţiei o sarcină mult mai mare 
decât o jumătate de boltă în leagăn şi greutatea proprie a 

Su s 

Fig . 5. Etapele de construcţie propuse de R. Popa şi I. Chicideanu pentru biserica din Gurasada . Faza I, patrulobul. Faza li , pronaosul tăvănit şi sacristia . 
Faza III , împărţirea în trei nave prin două perechi de stâlpi. Faza IV, turnul-clopotniţă şi compartimentarea navei laterale nord. 
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zidului de înălţime redusă, pe care se descarcă bolta20. 
înarmaţi cu certitudinea furnizată de rosturi, autorii cercetării 

din 1977 propun următoarea succesiune a etapelor de 
construcţie : 

Etapa l-a, patrulobul cu funcţie de capelă nobiliară a familiei 
Akos, ridicat în satul Garasada (terra Zad), pomenit în 1292, 
când regele Andrei al III-iea permite stăpânului moşiei să aşeze 
şi să oprească români pe pământurile sale de la Ilia, Gurasada 
şi Brădet21 . 

Etapa li-a, „pe la anul 1300". Capela este cedată colec
tivităţii săteşti ortodoxe (subînţeles româneşti), fapt care impu
ne mărirea spaţiului prin construirea spre vest a unei încăperi 
rectangulare cu funcţie de pronaos, acoperită ,,foarte probabil" 
cu tavan drept (suficient pentru slujba iobagilor). Tot în faza 
a li-a ar putea figura şi fundaţia pe traseu curb, exterioară 

patrulobului în partea de nord-est.22 (vezi fig . 5) . 
Etapa a III-a ar fi constat din introducerea în pronaosul iniţial 

tăvănit a unui sistem bazilical, alcătuit din trei nave 
„rudimentare", boltite în leagăn . Pentru această transformare -
lipsită, de sens în cazul unei biserici parohiale de sat, româneşti 
şi ortodoxe, s-ar fi executat două perechi de stâlpi, reuniţi prin 
arcade, deasupra cărora s-ar fi ridicat zidurile ce susţin bolţile 
în leagăn ale navelor (să nu uităm că bolta navei centrale, 
singura conservată , are cca . 60 cm grosime) . Se mai 
presupune că zidul de vest al „pronaosului" ar fi fost dărâmat în 
deschiderea către vest a navei centrale, pentru a permite 
aşezarea „stâlpilor de vest" pe fundaţia pronaosului. „Faptul că 
temeliile acestor stâlpi se sprijină pe fundaţia anterioară , din 
faza a doua, observaţie absolut certă, realizată în săpătură 

arheologică , nu lasă nici un dubiu în ceea ce priveşte 

departajarea pe care o facem între fazele doi şi trei de 
construcţie "23 . 

Nu este cazul să zăbovim asupra reconstituirii stângace şi 

chinuite a unui sistem de execuţie, pe care l-ar respinge orice 
constructor cu minimă experienţă. Este suficient să amintim 
metoda propusă, pentru racordarea în unghi drept a două 
ziduri, implicând dărâmarea în elevaţie a zidului vechi, a cărui 
fundaţie rămâne neatinsă, (vezi fig . 5, secţiunea S VII) . Ceea ce 
nu poate fi trecut cu vederea, este afirmaţia că bolţile navelor 
laterale au fost ,,încastrate de constructorii fazei a treia în 
exteriorul zidăriei patrulobului"24. Este regretabil că doi 
arheologi care au asistat la lucrări de execuţie, în cadrul 
numeroaselor şantiere unde au efectuat săpături, nu au 
observat că săparea unui şanţ pentru încastrarea unei centuri 
din beton armat obişnuite , în zidărie de cărămidă mai puţin 

rezistentă decât cea de piatră, săpătură executată cu mijloace 
tradiţionale (daltă şi ciocan) , conduce la o înălţime cel puţin 

dublă faţă de cea a elementului încastrat, fiind apoi obligatorie 
împănarea spaţiilor rămase libere cu amestec de mortar şi 

sfărâmături de cărămidă sau piatră. Această împănare rămâne 
vizibilă sub finisaje, mai ales în cazul încastrărilor de bolţi. La 
Gurasada nu numai că nu se observă completări de împănare, 
sub asizele scoase progresiv în consolă, dar însăşi ideea unor 
spargeri în zidăria ieşită din comun a patrulobului (ca şi cea a 
navei centrale - vezi supra), exclude iniţierea de către o 
comunitate sătească , cu posibilităţi de plată limitate dar şi cu 
bun simţ , a unei lucrări lipsite de sens pentru parohie 
(sugerarea unui sistem bazilical) şi, pe deasupra, periculoasă 
pentru echilibrul static al patrulobului. 

Cerul senin al caracterizării patrulobului din Gurasada drept 
o apariţie singulară independentă la care s-au alipit construcţii 
ulterioare, privite cu interes variabil , s-a acoperit cu norii 
opiniilor divergente în urma cercetărilor începute în 1964 de 
autoarea acestor rânduri şi a combaterii lor de către Radu 
Popa, referent al ambelor comisii de susţinere a tezei de 
doctorat (197 4 şi 1977). Fără a fi la curent cu etapele de 
construcţie la care se gândea acesta, am publicat în 1979 o 
sinteză a difuzării tradiţiilor bizantine în Transilvania2s adusă la 

zi faţă de cea din 1972 şi extinsă, asupra secolului al XVIII -iea. 
în prezentarea contextului romanic local, biserica din Gurasada 
apare cu etapizarea propusă în teză2s . Considerăm obligatorie 
prezentarea receptării diferite a aspectelor controversate. 

Grigore Ionescu (conducătorul ştiinţific al tezei) a 
adoptat fără rezerve etapizarea propusă de mine), 
rezumată în formula concisă , caracteristică stilului său : 

„Edificiul <patrulobul> se prelungea între apus cu un fel de 
exonartex care , supralărgit, învăluia şi absida apuseană a 
naosului"27. 

Răzvan Theodorescu s-a declarat de acord cu 
analogiile romanice din mediul boemo-merav al secolelor 
XII -XIV, propuse pentru Gurasada şi Densuş2a. 

Virgil Vătăşianu, într-o ultimă sinteză publicată în 
198729 şi-a urmat neabătut aprecierile iniţiale privind 
etapele de construcţie , patrulobul fiind singurul demn de 
atenţie, dar - spre plăcuta mea surpriză , a acceptat 
analogia cu capela din Chrast nad Hornădom , prezentată 

cu plan şi secţie doar în teză (fig . 4). A menţinut datarea la 
sfârşitul secolului al XIII-iea , pe temeiul documentului din 
1292 şi al uşoarei frângeri a semicilindrilor, „ce evocă 
apariţia sistemelor de boltire gotice"3o. Pe de altă parte, 
într-un album fotografic cu monumente istorice din 
România, publicat în germană cu un an înainte, acelaş 

autor a descris evoluţia bisericii din Gurasada conform 
etapelor de construcţie propuse de Radu Popa: înainte de 
1765 (data picturii din traveea centrală a corpului de vest) 
s-a adăugat un pronaos şi un turn clopotniţă, (interpretare 
personală) , la care s-au alipit ulterior încăperi laterale, în 
jurul absidei de vest31 . 

Radu Popa a publicat în 1988 un amplu studiu de istorie 
a Tării Haţegului32, în care sunt integrate rezultatele 
propriilor cercetări arheologice, efectuate de-a lungul anilor. 
Cu privire la Gurasada, se face trimitere la studiul publicat 
în 1984, cu menţiunea că cercetările arheologice 
întreprinse în 1977 au fost „reluate şi încheiate în 1984", 
fără a oferi elemente de datare. în consecinţă , este 
reprodus fără modificări planul etapelor de construcţie 

publicat în 198433. 
Vasile Drăguţ a început să se distanţeze de prima 

prezentare a bisericii din Gurasada, apărută în 1968 (vezi 
nota 9), încă din 1972: într-un articol privind pictura de 
secol XVIII a bisericii , aflăm că „problema etapelor de 
construcţie nu este rezolvată - există, resturi de bolţi care 
se ţes cu zidăria latrulobului originar - şi doar o cercetare 
arheologică va putea dezlega ghemul de întrebări pe care 
aceasta problemă le ridică34''. Fără a mai aştepta cerce
tarea , care a avut loc abia în 1977, Vasile Drăguţ a revenit 
la părerea nestrămutată a decanului cercetărilor 

transilvane, Virgil Vătăşianu, afirmând în 1976, că la 
patrulobul iniţial s-au adăugat „ulterior, spre vest...mai 
multe încăperi anexă şi un turn-clopotniţă prevăzut cu un 
foişor de lemn35''. în releveul preluat de la Grigore Ionescu, 
doar patrulobul este poşat. După cum am văzut mai sus, 
cercetarea arheologică a avut loc în 1977 şi concluziile lui 
Radu Popa .au fost comunicate fără îndoială lui Vasile 
Drăguţ, care le-a folosit în lucrarea sa publicată în 1982, cu 
intenţia unei sinteze a artei medievale din România , dar 
intitulată în spiritul anilor '80 Arta românească36 . Cu privire 
la Gurasada, departajările etapelor de construcţie apar 
numai în plan. Regăsim presupusul „pridvor" pe stâlpi , 
conform reprezentării din planul Popa - Chicideanu (care va 
fi publicat abia în 1984), dar nu ştim - în lipsa comentariului 
scris, dacă, din neatenţie sau cu bună ştiinţă, pridvorul este 
contemporan cu patrulobul, fiiind ca atare ridicat în veacul 
al XIII-iea. Textul reia ipoteza Vătăşianu , privind alungirea 
patrulobului sub influenţa celor două fundaţii (sau ruine?) 
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de la Turnu Severin , care ar demonstra „ odată mai mult 
autoritatea intrată în tradiţie a arhitecturii bizantine", cu 
concluzia ameţitoare că , prin alungirea respectivă , biserica 
din Gurasada aparţine aceleiaşi arii culturale, ilustrând 
,,fără echivoc opţiunile populaţiei româneşti de aici" (valea 
Mureşului), Gurasada fiind ridicată în veacul al XIII -iea de 
„români , a căror religie ortodoxă îi păstra în strânsă 
legătură cu lumea bizantină" 37 _ 

Marius Porumb nu s-a angajat în controversa etapelor 
de construcţie , rămânând la caracterizarea lui Virgil 
Vătăşianu conform căreia patralobul , databil în a doua 
jumătate a secolului al XIII-iea, este partea cea mai veche, 
la care s-au adăugat ulterior mai multe încăperi şi un turn 
clopotniţă , în partea de vest3a. 

* 
* 

Aşa cum ni s-a păstrat , cu decorul fermecătoarelor picturi 
din interiorul patrulobului şi al tindei , biserica din Gurasada are 
o rară putere de comunicare a sentimentului de timp condensat 
în căuşul magic al zidurilor ei , iar întrebările privind sensul 
alcătuirii construcţiei, al vechimii şi al evoluţiei în timp sporesc 
atracţia acestui monument unicat. 

Nu aş fi întreprins lunga călătorie în timp care trebuie să 
însoţească reformularea după 35 de ani a unei caracterizări 
nuanţată şi prin asimilarea unor noi puncte de vedere, dacă 
toate divergenţele ar fi rămas firesc în plan teoretic. În fond , 
farmecul istoriei artei - ca şi cel al istoriei - constă , într-o 
măsură apreciabilă şi în înfruntarea opiniilor contradictorii , care 
lasă asistenţei libertatea de selecţie . Pe de altă parte , nu ar fi 
singurul caz rămas în suspensie din istoria arhitecturii, în 
România. Este suficient să amintim cazul ansamblului de la 
Dăbâca, cu constructori de etnie controversată , sau fantoma 
bisericii de lemn de sub necropola voievodală de la Rădăuţi , 

pentru găsirea căreia Lia şi Adrian Bătrâna au răscolit subsolul 
până la 2 m adâncime, dar care s-a întrupat doar pentru Vasile 
Drăguţ39 _ 

Întâmplarea mi-a scos însă în cale , la o librărie , cartea 
poştală reprezentând biserica din Gurasada (fig . 7) cu o 
înfăţişare exterioară schimbată faţă de cea pe care o 

Fig . 7. Biserica din Gurasada, după transformările din 1988. 
Carte poşta l ă NOI , foto Dan Dinescu . 

cunoşteam (fig . 6) , în sensul diferenţierii patrulobului prin : 
rostuirea zidăriei de piatră, finisaj care nu a existat în trecut şi 
care pune în pericol conservarea frescelor din interior; 
introducerea unei frângeri a învelitorii , printr-o şea 

nefuncţională şi imaginară. Am căutat în arhiva D.M.I. explicaţia 
acestor transformări , dar nu am găsit decât un aviz, nr. 
15/1988, emis de C . C . E . S .- Direcţia economică şi a patri
moniului cultural naţional , pentru un proiect din 1987, al cărui 
autor îmi este încă necunoscut. Avizul nu pomeneşte de vreo 
prezentare în comisia de avizare şi este semnat de arh . Cristian 
Moisescu, „referent de specialitate". Celelalte semnături -
director Teodor lovănescu (fost procuror, adăpostit la Comitetul 
de stat pentru cultură şi artă, pentru a deveni în timp record dr. 
inginer economist) şi Tamara Dobrin pentru preşedinte 

C.C.E.S. - nu reprezintă decât autoritatea „forului de îndrumare 
politico - ideologică" . 

Enumerarea în aviz a lucrărilor cuprinse în proiect este 
înspăimântătoare , prin ignorarea caracterului atât de special al 
construcţiei : suprabetonarea bolţilor (de 60 cm grosime!) , 
consolidare prin centuri şi grinzi din beton armat (centuri săpate 

Fig . 6. Biserica din Gurasada, în jurul anului 1930. Foto CMI - Secţia Transilvania . 
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în zidăria Gurasadei!) , refacerea bolţilor semicilindrice „de pe 
navele laterale ale pronaosului" (ceea ce poate conduce la 
distrugerea fragmentelor de bolţi originare) şi alte inepţii care, 
toate , au un singur scop : să susţină ipoteza existenţei 

independente a patrulobului , în prima etapă de construcţie - şi 

să elimine posibilitatea unei examinări nepărtinitoare a 
elementelor definitorii pentru evoluţia în timp. 

Acest aviz dovedeşte că , de la nivel de proiectare până la 
cel de avizare , tot ce se învaţă în şcoală , în „ specializări " prin 
burse (oricât de numeroase) , în acte internaţionale şi în 
activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice, conti nuată de 
Direcţia monumentelor istorice (cu precădere între 1953-
197340), poate fi oricând călcat în picioare, pentru satisfacerea 
unor interese meschine sau a unor orgolii hipertrofiate, atunci 
când nu există un for de avizare cu autoritate reală, exercitată 
exclusiv spre binele monumentelor istorice , sau când 
prezentarea în comisie este ocolită prin şiretlicuri degradante. 

Situaţia se menţine şi astăzi , stă mărturie greu destructib i lă 

mamutul „Bancorex", apărut în Bucureşti ca un extraterestru, în 
pl i nă „zonă rezervată" , lângă câteva dintre cele mai reuşite 

construcţi i de la sfârş i tul veacului al XIX-iea . La Gurasada, mai 
poate apărea un presupus special ist, doritor să afle cu orice 
preţ date arheologice suplimentare, care să obţină înlăturarea 
picturilor din 1765 în căutarea unui strat mai vechi , a că rui 

prezenţă este recunoscută de Marius Porumb41. Programul 
unui asemenea masacru42 este trasat de Radu Popa într-o notă 
discretă : „ Discuţia asupra particulari tăţilor monumentului va 
putea fi reluată după cunoaşterea primului strat de picturi 
murale, azi acoperit <! >, sau după sondarea zonei încon
jurătoare"43 . 

Cu speranţa că lucrările interioare, avizate în 1988, nu s-au 
efectuat din cauza dificultăţ i i execuţiei44, pentru a preveni 
mutilarea în viitor a preţioasei biserici , reiau discuţi a „cazului" 
Gurasada, sub un triplu aspect: etapele de construcţie, funcţia 
ş i apartenenţa st i listică , naţionalitatea şi confesiunea ctitorilor, 
implicit datarea. 

Etapele de construcţie 
Îmi menţin nemodificată cuprinderea , în prima fază de 

construcţie , atât a patrulobului , cât şi a corpului de vest, cu cele 
trei travei boltite în leagăn , indiferent de posibila existenţă a 
rosturilor de tasare. Încastrarea ulterioară în patrulob a bolţilor 
din navele laterale este imposibilă şi doar demonstraţia , în 
condiţii de şantier, a ex istenţei straturilor de împănare , în zona 
planului de naştere , ar putea să mă facă să-mi schimb părerea . 

Faţă de opiniile istoricilor de a rtă şi ale arheologilor, observaţiile 

mele au avantajul p regătirii tehnice, începută sub conducerea 
arhitectului Ştefan Balş, ca proiectare şi urmărire a execuţiei 
(1954-1959), continuată apoi până în 1974 prin urmărirea 

execuţiei lucrărilor avizate, în calitate de referent (simplu) . 
Acceptarea de către profesorul Grigore Ionescu a etapizării 
propuse în teza de doctorat reprez i ntă ş i un „certificat de 
calitate" pentru valabilitatea constatărilor tehnice , întrucât 
teoreticianul istoriei arhitecturii era şi realizatorul unor 
construcţii interbelice, care se află şi astăzi în perfectă stare de 
funcţionare , având ca atare experienţa contactului direct cu 
proiectarea şi execuţia . 

Funcţia şi încadrarea stilistică 
Presupun că oscilaţiile în jurul etapelor de construcţi e ale 

unui tip de plan atât de neobişnuit , s-au datorat şi neînţelegerii 

rostului , al funcţionalităţii unei astfel de dispoziţii , întrucât 
rotondele cunoscute în spaţiul Europei centrale şi răsăritene , cu 
una sau mai multe abside, nu au nici măcar pridvor (vezi 
exemplele de plan prezentate de Radu Popa, la două dintre ele 
apărând însă amenajarea unei sacristi i45). Am înţeles funcţia 

planului complex de la Gurasada abia după lectura târzie (cca . 
1977) a unei lucrări care mi-a fost recomandată în Anglia ca 

autoritate suverană în materie de romanic englez. Este vorba 
de opera lui Alfred Clapham , English Romanesque 
Architecture4s . 

În primul volum, Before the Conquest (ante 1066), sunt 
analizate cele mai vechi biserici creştine de zid , construite în 
Anglia , regatul Kent, cu zidari aduşi din Italia sau Galia de către 
misiunea Sf. Augustin , trimis de Roma la sfârşitul secolului al 
Vl-lea să convertească la creştinism pe păgânii anglo-saxoni 
(de la care nu se păstrează urmele unor construcţii de zid) . 
Cunoscute în parte doar prin fundaţii scoase la lumină de 
arheologi , dar şi prin fragmente de construcţii miraculos 
conservate, aceste biserici , ridicate în intervalul secolelor 
VII-XI, prezintă surprinzătoare analogii cu bisericile de zid 
ridicate de mica nobilime din Transilvania şi Banat, în intervalul 
secolelor Xll-XV47. Fenomenul este interesant prin asemănarea 
încercărilor de înfiripare a unei arhitecturi din zidărie , în condiţii 
politico-economice precare4s, chiar în ţara care, după orga
nizarea impusă de cucerirea normandă , a realizat o arhitectură 
comparabilă , prin inventivitate somptuoasă , doar cu catedralele 
franceze şi cu domurile imperiului german . Realizate într-un 
climat politic incert şi , adesea, privite cu ostilitate de către 

autohton ii ataşaţ i tradiţiilor păgâne , bisericile engleze, pe care 
le-am putea numi pre-romanice, au dimensiuni modeste şi , cu 
o singură excepţie de tip bazilical49 , sunt alcătuite dintr-o navă 
unică , dreptunghiulară , cu absidă semicirculară , pătrată sau 
ch iar de tip bizantin (semicirculară în interior şi poligonală în 
exterior) , derivat de Clapham de la modelele bizantine din Italia 
secolului al Vl-lea) . în unele cazuri , nava are un vestibul 
(pridvor închis) cu sau fără turn-clopotniţă , existând şi exemple 
cu încăperi aşezate simetric pe laturile absidei şi - parţial - ale 
navei , cu funcţiile de prothesis şi diaconicon, bine precizate în 
„biserica răsăriteană" so. 

Două dintre bisericile pre-romanice din regatul Kent mi-au 
oferit î nţelegerea planului de la Gurasada , acceptând 
bineînţeles înlocuirea patrulobului cu nava unică , joc cu care 
ne-au familiarizat Virgil Vătăşianu şi Vasile Drăguţ prin relaţia 

Gurasada - cele două biserici cu navă unică de la Turnu 
Severin (vezi supra) . 

... 

' 

I I ,/" 

St~ ...... rt-•. -, f .... '[-- --:,· „ .... 

Po1trc11J ---· ·---· 
Ic::=::===~======::::~-- I 

' \ 

I 

, 
I 

Fig . 8. Biserica Sf-ţii Petru şi Paul din Canterbury. 
Plan apud Alfred Clapham. 

Primul exemplu este biserica Sf-ţii Petru şi Paul din 
Canterbury (fig . 8), întemeiată , ca biserică de mănăstire chiar 
de Sf. Augustin , în 597 şi care era neterminată la moartea sa, 
în 504s1. Nava, cu absidă semicirculară spre est şi narthex spre 
vest, era încadrată de patru capele , dispuse câte două în 
continuarea proscomidiei (prothesis) şi diaconiconului care 
încadrau traveea corului cu absidă semicirculară . Aceste 
capele, desemnate de Clapham şi cu termenul de porticus, 
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erau destinate mormintelor ctitorilor şi ale unor persoane de 
rang înalt, dintre care unele se mai păstrează în traveea de 
nord. În capela de nord-est, închinată Sfântului Gheorghe, se 
afla mormântul Sf. Augustin şi cele ale succesorilor săi în 
conducerea abaţialei. Capela de sud-est, închinată Sf. Martin, 
adăpostea mormântul primului rege anglo-saxon creştinat , 

Ethelbert (cca. 552-616) şi cel al soţiei sale, Berta . 
Al doilea exemplu este biserica Sf. Maria din Reculver, 

construită cca. 670, dărâmată în 1805, cu planul precizat prin 
săpături arheologice efectuate în 1926-192752. În prima fază de 
construcţie , biserica a constat dintr-o navă unică, cu absidă 
semicirculară în interior şi poligonală în exterior, cu pastoforii 
care încalecă despărţirea dintre navă şi absidă - şi cu 
contraforturi care întăresc zidurile navei (fig . 9) . O gravură 
aflată astăzi la catedrala din Canterbury arată despărţirea între 
navă şi cor prin arcade pe coloane toscane. 

h 

--~-

Fig . 9. Biserica Sf. Maria din Recutver (Kent) . Plan apud A. Clapham. 

În secolul al Vlll-lea, nava a fost îmbrăcată cu încăperi 
racordate la pastoforii , cu întoarcere pe latura de vest, unde se 
amenajează şi un vestibul (pridvor închis) . 

Scopul funerar al încăperilor care îmbracă nava, cunoscut 
cu certitudine la Sf-ţii Petru şi Paul din Canterbury, este 
presupus la Reculver, dar Clapham priveşte drept probă de 
evidenţă izbitoare ("a striking piece of evidence') a funcţiei de 
gropniţă pe care au avut-o aceste încăperi - citatul din 
descrierea făcuta de Sf. Paulinus din Nola pentru biserica 
Sf. Felix din aceeaşi localitate, construită în jurul anului 400: 
„Erau patru încăperi („cubicula" , plural de la „cubiculum") de 
fiecare parte a navei, în interiorul aripilor, construite pentru cei 
care doreau să se roage sau să cugete la cuvântul Domnului, 
precum şi pentru mormintele (sepulchral memoria/s) amintind 
pe cei dispăruţi"53. 

Putem defini acum programul funcţional al bisericii din 
Gurasada: capelă de curte a unei familii de nobili, având dubla 
funcţie de lăcaş de cult şi gropniţă . Alegerea planului central 
corespunde tipului des întâlnit în această parte a Europei 
pentru bisericile de familie , spre deosebire de bisericile de plan 
central din Vest care, în perioada pre-romanică, au avut funcţia 
de baptisteriu sau de capelă mortuară , folosinţa ca lăcaş de cult 
fiind ocazională54. 

Patrulobul existent in elevaţie a avut de la început un 
vestibul, încadrat de capele mortuare, destinate mormintelor 
din familia ctitorilor (vezi observaţia lui Nicolae Iorga privind 
lespezi de mormânt, cu inscripţii, sfărâmate) ; astfel se explică 
legătura organică a bolţilor din capele cu patrulobul. 

Prin combinaţia lăcaş de cult - necropolă, biserica din 
Gurasada se înscrie într-un şir extrem de variat de construcţii, 
din arii de cultură diferite, care au în comun doar îmbrăcarea 
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părţii de vest a navei cu încăperile destinate mormintelorss şi 

care se regăsesc pe parcursul creaţiei arhitecturale creştine , în 
Apus şi în Răsărit. O ultimă creaţie a acestui program este în 
fapt varianta triconcului cu pronaos lărgit de la biserica 
episcopală din Curtea de Argeş, adusă la apogeu prin biserica 
mănăstirii Văcăreşti. 

În locul alipirii la triconcul Tismanei (urmărirea programului 
este atemporală), capelele funerare de la Gurasada s-au alipit 
unui patrulob, alungit pentru cuprinderea unui număr mai mare 
de persoane (dar în nici un caz a unei comunităţi parohiale) . Ar 
fi însă aberant să căutam „opţiuni" bizantine în rezolvări de 
comandă , care se regăsesc cu beneficiari diferiţi în paleo
creştinul italian, sau în pre-romanicul englez, sau în tradiţia 

bizantină din Bulgaria şi ţara Românească. Prin sistemul de 
boltire şi chiar de execuţie , biserica din Gurasada este un 
monument al arhitecturii romanice din Europa centrală şi de 
Est, cu caracter de unicat prin programul amplificat. 

Naţionalitatea şi confesiunea ctitorilor, datarea 
Cuprinderea bisericii din Gurasada în categoria celor mai 

vechi biserici româneşti din întreaga ţară a căpătat cu trecerea 
timpului un caracter de postulat, fapt care a făcut ca şi 

cercetători cu experienţă să nu zăbovească asupra nepotrivirii 
planului cu necesităţile unei comunităţi săteşti medievale. Radu 
Popa este primul care a avut curajul să afirme că „patrulobul de 
la Gurasada nu poate fi biserica parohială de pe la anul 1300 a 
unei comunităţi româneşti aservite, comunitate care să se fi 
instalat acolo , pe malul Mureşului, abia în ultimii ani ai secolului 
al Xlll-lea"ss. În consecinţă , după o serie de consideraţii 
tipologice neconcludente, el a propus considerarea patrulobului 
drept o ctitorie de secol X-XI a familiei nobiliare Akos, a cărei 
reşedinţă principală se afla la Ilia, fără a exclude ipoteza datării 
în secolul IX sau X, „situaţie în care ar face parte dintre acele 
monumente de zid premaghiare din teritoriile româneşti 

intracarpatice, monumente a căror existenţă a fost în repetate 
rânduri postulată din considerente logice şi care îşi aşteaptă 

încă confirmarea prin exemplificări concrete"s7. În lucrarea sa 
din 1988, Radu Popa este şi mai categoric: „ .. continuăm să 
credem că monumentul <patrulobul> este sensibil mai vechi , 
poate capelă de curte a familiei Akos, instalată în zonă .. cel mai 
târziu în secolul al XI-iea, sau chiar dintr-o etapă anterioară" 58 . 

Privirea înapoi, către secolul al XI-iea sau poate chiar către 
perioada Moraviei Mari , este determinată la Radu Popa de 
aşezarea transferului către comunitatea românească în jurul 
anului 1300. În fapt, acest transfer a putut avea loc, în mod 
logic, abia după stingerea familiei Akos, deci după 1350, când 
moşiile neamului erau împărţite între două dintre ramurile 
sale59. Asemănarea cu ceea ce se întâmpla în Anglia, în timpul 
Heptarhiei anglo-saxone, susţine datările timpurii propuse de 
Radu Popa, eliminând concomitent forţarea „opţiunilor" către 
Bizanţ a românilor ortodocşi , într-o perioadă anterioară Marii 
Schisme din 1054. Datarea timpurie priveşte insă patru/obu/ cu 
tindă şi două gropniţe, prevăzute pentru mormintele familiei 
ctitorilor. Atât datarea acestui complex, cât şi precizarea epocii 
de trecere în folosinţa comunităţii săteşti ortodoxe rămân 

incerte, cea de-a doua având ca terminus ante quem data 
executării picturii, 1765. 

Este imposibil, pentru un român, să nu resimtă o strângere 
de inimă renunţând la ideea că biserica din Gurasada, datată în 
veacul al XIII-iea, nu a fost construită de români. Dar ea este a 
românilor de cel puţin două veacuri şi jumătate , iar amprenta 
românească se regăseşte în fericita întregire a siluetei cu 
turnul-clopotniţă specific hunedorean , precum şi în exuberanta 
compoziţie a picturilor din interior (fig . 1 O). În plus, ne aflăm , 
poate, în faţa unuia dintre cele mai vechi monumente creştine , 

păstrate în picioare în furtunoasa noastră aşezare geografică, 
situaţie în care confesiunea sau chiar etnia nu mai contează . 

Biserica din Gurasada trebuie iubită şi păstrată aşa cum ni s-a 
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Fig. 10. Biserica din Gurasada. 
Înălţarea Domnului , pictură pe bolta absidei de vest, executată în 1765 de 

Ioan Ierodiaconul din Deva şi Nicolae din Piteşti. Foto Dan Dinescu. 

transmis , fără repetarea intervenţiilor necugetate de la sfârşitul 
secolului al XIX-iea care pot îmbrăca haina cercetărilor 

ştiinţifice. În schimb, cercetarea arheologică a zonei aferente, 
în căutarea curţii nobiliare a ctitorilor, poate restrânge câmpul 
ipotezelor, care nu vor fi însă eliminate integral. Certitudinea 
constă în faptul că biserica străveche din Gurasada este o 
creaţie a pământului ţării noastre, integrată în marea familie a 
arhitecturii creştine europene. 

NOTE 

•Într-o primă formă , textul de faţă a fost prezentat la Simpozionul naţional 
de istoria artei din Cluj-Napoca 7-1 O octombrie 1993. Am revenit, cu un titlu 
asemănător celui actual la cea de a XXX-a Sesiune naţională de rapoarte 
privind rezultatele cercetărilor arheologice - Campania 1995, organizată la 
Brăila 2-5 mai 1996 (ambele comunicări nepublicate) . 

1. Nicolae Iorga Neamul românesc În Ardeal şi Ţara Ungurească la 
1906, Bucureşti, 1939, p. 189. 

2. V. Vătăşianu , Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul 

Hunedoara în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru 
Transilvania pe 1929", Cluj , 1930, p. 1-222. 

3. Ibidem, p. 199: „ ... materialul prezentat în cursul lucrărei , exceptând 
cel din izvoarele citate, l-am cules în cursul excursiilor făcute în verile anilor 
1924, 1926 şi 1927 şi tot cu această ocazie am făcut şi planurile şi 

fotografiile ca re întovărăşesc lucrarea fireşte cu excepţia clişeelor a căror 
provenienţă am indicat-o anume". Majoritatea schiţelor de plan fără 

indicaţie de autor corespund, ca dimensiuni generale, cu releveele pe care 
le-am efectuat în cadrul tezei mele de doctorat, cu două excepţii: Gurasada 
(plan fără autor) şi Bârsău , biserică descrisă „în întregime după Karoly 
Torma deoarece ea nu interesează, decât în starea în care a văzut-o şi a 
publicat-o el, în anul 1879, azi fiind complect restaurată" (ibidem, p. 11 ). 
Biserica din Bârsău nu a fost nici pe departe modificată în măsura 

încăperilor laterale de la Gurasada; relevarea ei ne-a permis să constatam 
că planul Torma (fig. 6, p. 12) este tot atât de inexact, deşi înfăşurat în cote, 
ca şi cel de la Gurasada cu deosebirea că la Bârsău axul est-vest este 
foarte comprimat. Din cauza erorilor flagrante din ambele schiţe de plan, 
considerăm că şi cea de la Gurasada poate fi atribuită aceluiaş autor. 

4. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale În Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 
1959, p. 95 şi fig . 86 p. 96 . 

5. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România. De la orânduirea 
comunei primitive până la sfârşitul veacului al XVI-iea. voi. I, Bucureşti , 

1963, p. 65-66. 
6. Ibidem, fig . 25 p. 64 : în plan, racordările corpului de vest la patrulob 

sunt indicate în unghi drept. În secţie , traseul bolţilor este greşit, întrucât 
semicalotele se racordează cu porţiuni de bolţi în leagăn , care permit 
alungirea est-vest a patrulobului . 

7. V. Vătăşia nu , Vechile biserici de piatră ... , p. 76-78, numeşte acest fel 

de zidărie Gussmaue1Werk =zidărie turnată (subinţeles în cofraj), ,,formând 
mortarul materia principală , în care sunt înecate pietrele de-a valma", 
sistem pe care ii consideră „caracteristic pentru Armenia ... cunoscut şi 

utilizat mult în epoca romană". 
8. Socotesc necesară sublinierea profesiunii mele de bază, întrucât în 

indicele a două recente şi incitante lucrări ale lui Andrei Adrian Rusu, 
figurez ca istoric de artă (Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, 
Satu Mare, 1997, p. 371) şi ca istoric (Ioan de Hunedoara şi românii din 
vremea lui, Cluj-Napoca 1999, p. 345). Mă simt onorată de prima atribuire , 
privind spre şcoala germană de istoria artei, dar mai ales de a doua, având 
în vedere spiritul critic acerb al autorului. Consider însă că, fără pregătirea 
de arhitect, nu aş fi putut îndrepta o serie de opini i, acceptate de multe ori 
din inerţie , cum este cazul şi pentru Gurasada. 

9. Vasile Drăguţ , Vechi monumente hunedorene, Bucureşti , 1968, p. 
55. Datele culese în echipă au fost inserate de autor în trama istorică a 
studiului lui Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta 
antiotomană a lui Iancu de Hunedoara, în „Studii şi cercetări de istorie'', 
anul VIII , nr. 1-4, Cluj, 1957, p. 25-67. 

1 O. E. Greceanu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti de 
zid din Transilvania, în „SCIA", seria Artă plastică , t. 18, nr. 1, p. 33-49, 
1971 ; idem, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină În arhitectura 
bisericilor româneşti de zid din Transilvania (până la sfârşitul veacului al 
XVII-iea) , în „SCIA", seria Artă plastică , t. 19, nr. 2, 1972, p. 195-212. 

11. Anezka Merhautovâ-Livorovâ , Einfache Mitteleuropăische 

Rundkirchen, Praga, 1970. 
12. V. Vătăşianu, Vechile biserici de piatră , p. 131 -134. 
13. Idem, Istoria artei feudale în Ţările Române, p. 95; Istoria artelor 

plastice În România , voi. I, Bucureşti , 1968, p. 129-130. De remarcat că 
asemănarea cu planul „treflat" de la Niculiţel se referă la o fundaţie parţial 
conservată, fără nici o posibilitate de imaginare a sistemului de boltire, 
definitoriu pentru categoriile navelor cu trei abside. 

14. Vaclav Mencl, Stredovekâ Architektura na Slovensku, Praga 1937, 
p. 353-355. 

15. Până în prezent, această opinie (destul de răspandită, dar nu şi 
generală) , s-a manifestat verbal (la un simpozion internaţional, organizat la 
Sibiu în 1977, am fost interpelată de istoricul Camil Mureşan cu fraza „ Dacă 
şi arhitecţii se amestecă în istorie ... !"), sau prin trecerea sub tăcere a 
lucrărilor elaborate de arhitecţi. Cel mai elocvent caz este ignorarea de 
către arheologii cercetători de oraşe din Moldova (Mircea Matei şi Stela 
Cheptea) a criticilor repetate aduse de arhitectul Tudor Octavian Gheorghiu 
cu privire la absenţa din lucrările lor a planurilor de oraşe şi a localizării 
descoperirilor arheologice în planurile respective (Suceava, Siret, Baia , laşi 
ş. a.). lată însă că, de curând , încadrarea arhitecţilor în rolul de tehnicieni 
mărg iniţi , fără cultură generală , a fost formulată fără ocolişuri de către prof. 
dr. Corina Popa, în cuvântul introductiv la caietul Arhitectură Bucureşteană. 

Secolul 19 şi 20, editura ArCuB, Bucureşti, 2000, cu texte redactate de 
studenţi ai Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei din Universitatea de Arte 
Bucureşti , folosind bineînţeles relevee făcute de arhitecţi. Cu autoritatea 
şefului catedrei ITA, Corina Popa descrie complexitatea procesului de 
cercetare arhitecturală, menit să permită „plasarea clădirii în contextul 
epocii ca şi situarea mai corectă într-o eventuală ierarhie valorică a 
arhitecturii vremii. Aceste etape de cercetare presupun mai ales o formaţie 
de istoric de artă . Numai problemele privind tehnicile de construire ar putea, 
uneori (s. n.), rămâne de competenţa strictă a inginerilor sau a arhitecţilor" . 

Ne întrebăm dacă arhitecţii Alexandru Beldiman şi Cristina Woinaroschi , 
nominalizaţi pe copertă ca îndrumători ai studenţilor autori, sunt de acord 
cu şeful catedrei. 

16. Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-
1400) Bucureşti, 1976, p. 148, nota 69. 

17. Radu Popa şi Ion Chicideanu, Informaţii noi şi câteva consideraţii 
istorice privind biserica românească din Gurasada - jud. Hunedoara, în 
„SCIVA'', tom 35, nr. 1, ianuarie-martie 1984, p. 54-67. 

18. Ibidem, p. 61 : „Din păcate, datorită faptului că lucrările de resta
urare mai vechi au constat din săparea unor şanţuri continui în interiorul şi 
exteriorul patrulobului, în scopul amenajării unor drenaje şi spaţii de 
aerisire , este foarte probabil ca nici interiorul patrulobului să nu mai 
păstreze suprafeţe cu stratigrafia şi mormintele vechi nederanjate decât, 
poate, în zona lui centrală . Cercetarea arheologică dispune astfel de foarte 
puţine elemente pentru stabilirea cronologiei absolute a monumentului din 
Gurasada". 

19. Ibidem , p. 57. 
20. Ignorarea acestui principiu elementar de rezistenţă a materialelor a 

condus de multe ori la declararea unor etape de construcţie diferite, pe 
baza rostului de tasare sau a şenajelor din câmpul unor faţade , ca, de 
exemplu la Cotmeana (rost în fundaţie intre navă şi pridvorul dominat de 
turn-clopotniţă), sau la Biserica din Deal (Bergkirche) din Sighişoara, la 
care s-a emis ipoteza absurdă că turnul central de vest a fost construit 
independent, cu funcţia de apărare şi pază fiind ulterior înglobat în clădirea 
bisericii gotice. 

21 . Radu Popa şi Ion Chicideanu, op. cit ., p. 54-55. 
22. Ibidem, p. 58. 
23. Ibidem, p. 60. 
24. Ibidem, p. 60. Descrierea confuză a fazelor li şi III se regăseşte şi 

la p. 58 : „Resturile de bolţi care se mai păstrează în prezent în actualele 
încăperi laterale ale pronaosului se sprijină pe ziduri mai târzii , aparţinând 
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fazei a III-a". Dar „resturile" se regăsesc şi la racordarea cu patrulobul a 
fragmentelor de ziduri aşezate de autori în etapa „pronaosului tăvănit". 

25. E. Greceanu, Spread of byzantine traditions in the mediaeval 
architecture of Romanian masonry churches in Transylvania , în „Etudes 
byzantines et post-byzantines" , I, Bucureşti , 1979, p. 197-238. 

26. Ibidem, p. 202, fig . 2B. 
27. Grigore Ionescu , Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul 

veacurilor, Bucureşti , 1982, p. 126. În notă , este citată teza mea de 
doctorat, cu sublinierea cercetării atente a monumentelor. Planul şi secţia 
sunt prezentate în fig . 77 de la aceeaşi pagină . Din păcate, neatenţia 
desenatorului a introdus două grade de intensităţi la poşarea zidurilor fazei 
l-a , astfel încât doar tinda apare construită odată cu patrulobul, colateralele 
racordându-se ulterior. 

28. Răzvan Theodorescu, op. cit„ p. 148, nota 69. 
29. V. Vătăşianu , Studii de artă veche românească şi universală, 

Bucureşti, 1987, p. 23. 
30 . Pentru eroarea considerării arcului frânt drept indiciu sigur al stilului 

gotic, cu valoare de localizare în timp , cca . 1300, în Transilvania , vezi E. 
Greceanu, Influenţa gotică .. „ p. 43-44. 

31 . Kunstdenkmăler in Rumănien. Ein Bildhandbuch , Leipzig , 1986. 
Einleitung , Erlăuterungen und Bildauswahl von Virgil Vătăşia nu. La p. 430: 
„Vor 1765 erhielt die Kirche einen Pronaos und einen Glockenturm, spăter 
auch Seitenrăume um die West-Apsis herum". 

32 . Radu Popa , La începuturile Evului Mediu românesc. Ţara 

Haţegului, Bucureşti , 1988. 
33 . Ibidem , p. 236, nota 148 şi fig . 47 , p. 237. 
34. Vasile Drăguţ , Picturile bisericii din Gura Sada (sic), în BMI , anul 

XLI , nr. 2, 1972, p. 63 , nota 1. 
35. V. Drăguţ , Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească , 

Bucureşti , 1976, p. 158. 
36 . Idem, Arta românească, Bucureşti , 1982. 
37 . Ibidem, p. 86. 
38. Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din 

Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Bucureşti, 1998, p. 152-155. 
39 . V. Drăguţ, op. cit„ p. 111 ; idem, Dicţionar enciclopedic. „ p. 253. 
40. E. Greceanu, Reluarea activităţii de protecţie a monumentelor 

istorice din România, după desfiinţarea în 1948 a Comisiunii Monumentelor 
Istorice , în „BCMI", VI , nr. 1-2, 1995, p. 87-90; idem, Anii '60, „epoca de aur" 
a activităţii Direcţiei Monumentelor Istorice, sub tutela Comitetului de Stat 
pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, în „Arhitext Design", nr. 9-
1 O, 1998, p. 38-43. 

41 . Marius Porumb, op. cit.: „ .. indicii ale unui strat pictural mai vechi 
<sunt> vizibile în mai multe locuri din naos" . 

42. Termenl:ll „masacru" este potrivit pentru cele cinci sau şase straturi 
de pictură , înlăturate la biserica mănăstirii Râmeţ pentru descoperirea 
fragmentelor din secolele XIV-XV. În arhiva Direcţiei monumentelor istorice 
nu se păstrează releveele şi fotografiile care ar fi trebuit să consemneze 

succesiunea pictărilor sau a repictărilor, mai ales la un şantier al DMI. 
Aspectul interiorului , după „investigaţia" din 1975-1976, era dezolant. 
Pentru ceea ce s-a scos la lumină, vezi Liana Tugearu , Biserica mănăstirii 
Râmeţ, în „Pagini de veche artă românească '', voi. V, Bucureşti , 1985, p. 
152-153 şi nota 22. 

43. Radu Popa , op. cit„ p. 236, nota 148. 
44. Compararea imaginilor din fig . 6 şi fig . 7, arată că ferestrele traveii 

de sud au rămas neschimbate, ceea ce nu era posibil dacă se refăcea bolta 
în leagăn , întrucât golurile ar fi fost tăiate, la partea superioară, de planul 
de naştere al bolţii refăcute . 

45. R. Popa şi I. Chicideanu, Informaţii noi.„ p. 64, fig . 5. 
46. Alfred Clapham, Engtish Romanesque Architecture. Volume One

Before the Conquest; Volume Two - After the Conquest, apărută înaintea 
celui de al doilea război mondial, republicată în 1969 de Oxford University 
Press (a treia ediţie) . Exemplarul care se afla în biblioteca Direcţie i 

monumentelor istorice a fost dăruit de British Council. 
47. Idem, op. cit„ voi. I, p. 100-101: " ... small village churches which 

form the great mass of the surviving examples of pre-Conquest 
architecture . By far the commonest type (s. n.) is that consisting only of a 
rectangular chancel and nave of the same form„.The addition of a tower is 
the mast common variant". · 

48 . Ibidem, p. 25: grupul de biserici din regatul Kent este opera unor 
misionari italieni , cu o aşezare nesigură într-o ţară străină şi majoritar 
păgână ("with at best a somewhat precarious foothold in a foreign and still 
largely heathen country"). Vitregia condiţiilor istorice, opusă creaţiei 

arhitecturale de prim rang , a încetat în Anglia odată cu cucerirea normandă, 
care este şi ultima invazie, în timp ce, în ţara noastră , luptele intestine, 
războaiele , invaziile şi exped i ţiile de jaf au constituit o permanenţă 

endemică. 

49. Ibidem, p. 33-35, bazilica mănăstirii din Brixworth , construită de 
călugării de la Peterborough în jurul anului 670; se singularizează prin corul 
amplu , de aceeaşi lăţime cu nava centrală şi prin absida semicirculară în 
interior şi poligonală cu cinci laturi în exterior. Prin comparaţie cu soarta 
monumentelor noastre, păstrarea navei centrale şi - parţial - a corului , 
absidei şi turnului de vest, într-o proporţie mai mare decât la biserica 
Cândeştilor din Râu de Mori-Suseni , este o demonstraţie zguduitoare a 
fatalităţii impuse de contextul istoric. 

50 . Ibidem, p. 26. 
51. Ibidem, p. 18-19. 
52 . Ibidem, p. 22-24. 
53 . Ibidem , p. 28. 
54 . Ibidem, p. 144. 
55 . Rada Teodoru , Mânăstirea Tismana , Bucureşti , 1966. 
56. Radu Popa şi Ion Chicideanu, op. cit„ p. 62-63. 
57. Ibidem, p. 63-66. 
58 . Radu Popa, op. cit„ p. 237. 
59 . R. Popa şi Ion Chicideanu, op. cit„ p. 54 , nota 2. 
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REGARDS SUR LA VALACHIE EN 1865 
PAR DEUX ARCHEOLOGUES FRANCAIS. 

Mari e Laure Crosnier Leconte , titulaire d ' un d ip l ome d ' et udes 
approfondies en historie de l ' art moderne e t contemporai n en 
1984 , est responsable de l a docume ntation en architectu r e au 
Musee d ' Orsay a. Paris . ' A ce t it re , el le y a ete chargee de 
nombre uses expositions d ' a rchitecture , e n tant que commi ssaire o u 
coordonnateur , comme Victor Laloux , l ' architec t e de la ga r e 
d ' Orsay , en 198 7, ou Les Pa l ais d ' argent , l ' architect ure bancaire 
en France de 1850 a 1930 , en 1992 . El le est l ' auteur , avec 
Me r cedes Vola it, de L ' Egypt d ' un a r ch itecte , Ambro i se Baudr y 
(Paris , Somogy , 1998) , ouvrage ecri t a l ' occasion de l ' exposit i on 
consacree a cet a r chi tecte organisee cette meme ann ee d a ns les 
musees f ran~ais de La Roche - sur - Yon , Le Ma n s et Rodez . 

MARI E-LAURE CROSNIER LECONTE *l 

Les texte s qui suiven t sont lies a une mission archeolog i q ue e f fectuee en e t e 1865 en Valachie 
et fi nancee par l e gouvernement imperial fran~ais , des tinee a effect ue r l e r e le ve et des 
inscriptions et des murs de l a forte r esse d ' origine romaine de Troesmis e n Dobroudja , recemment 
redecouverte . Cette mission avait ete sollicitee par le chef de cabine t d ' Al exandre -Jean Cuza , 
prince regnant de Valach i e e t de Mo l davie de 1859 a 1866 , Bal i go t de Be yne , anc i en eleve de 
Victor Duruy , a l ors ministre de l ' Ins t r u c t ion publi q ue : il sou haitait qu ' o n l ui envoie q ue l qu ' un 
pour etudier l a langue , l a civi l isati on et l es antiquites de ces deux p r ov i nces , ca r , di sait 
il , " les habitants actue l s ont un monde r omai n sous l es pieds ". Ell e fu t c onduit e pa r un jeune 
agrege de lett r es , Gus t ave Bo i ssiere , a u que l avai t e t e adjoin t u n archi tecte , Ambroise Baud ryl ; 
et tandis q ue le premier eta i t def r aye par le Ministere d e l ' Inst r uct i on p ub lique , le second 
l ' etait sur la cassette pe r sonnelle de l ' Empereur . C' es t q ue l ' ins tigat ri ce de cette miss ion 
etait une amie d ' e n fance de Napoleon III , Madame Hortens e Cornu , n ee La c r o ix (1812-1 875) 2. Tres 
cultivee , e l le etait u ne person nalite respec t ee , " la f emme savante p ar e xce l l enc e , col l ant les 
plus forts en archeologie " 3 . Ma i s auss i , el le se livra plusieur s f oi s pour l ' Empe r e u r a des 
actions de dip l oma ti e p l us ou moins occulte , et il n ' est n u l l ement abs urde d ' a v ancer que la 
miss i on co nfiee a Boissiere et Ba udry depassa it quelque peu l e cadre s trictement arc heo l ogique . 
Le role d i rect que devait joue r quelques mois plus tard , au print emp s 1866 , l a meme Mme Cornu 
dans l ' investiture du p rince Char l es de Hohe n zo llern , don t e lle conna i ssait personnellemen t l a 
famille , a u trone de Ro umanie 4 , a u torise de fa it a penser q u ' aux deux missionnai r e s avaient ete 
suggerees en outre que l qu es demarches d ' ordre para - diplomatique . Les let t res de G. Bo i ss i e r e a u 
min i st r e de l ' I nstruction publ i que , d an s lesque l les i l r enda i t comp t e de ses ent revue s avec 
diverses personnali tes pol i tiques de Rouman i e , a i nsi que de l ' e t at de l ' e ducat i on dan s ce pays , 

I Sur Ambroise Baudry ( 1838- 1906), vo ir L 'fi.'gypte d 'un architecte , Ambroise Baudry, Paris, Somogy, 1998, sous la dir. de Maric-Laurc Crosnier Leconte et Mercedes Volait,. 
168 p. Un chap itre y est consacre â celle miss ion. 

2 f<i ll e d'une femme de charge de la re inc Hortense, d'aucuns pretendent qu 'cllc avait etc la soeur de lai t du l"u tur empereur. 
3 Edmond et Ju les de Goncourt, Joumal, memoires de la vie lilleraire, 1851-1863, dimanchc 23 111 ars 1862, Paris, Fasquelle-Fla111111ar io11 , 1959, voi. I, p. 104 1. Un milre 

portrait elogieux d' l lortensc Cornu a etc drcsse par Salomon Reinach, dans un long articlc sur l'hi stoi re de la collection Ca111 pana (Revue archeologique, 4i: s., T. IV, jui ll .-dec. 
1904, p. 179-200, 363-384, T. V, janv.-j uin 1905 , p. 57-92, 208-240, 343-364), i\ I 'acilat de laqucllc son mari le pe intre Sebastien Cornu ( 1804- 1870) avai t cte etro itement mele cn 
1861. Par amour pour l'archeologie, Madame Cornu ava it reussi i\ se fai rc admettre, "scule de son sexe'", aux seances de I' Academic des lnscriptions et Bellcs-Lcttres, qu 'clle 
sui vait rcgu lierement. Fidele entre Ies l'idi:les du princc Loui s-Naroleon, meme lors de son emprisonnement au fo rt de Ham, ell e s'etai t brouillee avec lui â la suite du coup d'etat 
de 185 1; elle n'avai t accepte de le revoi r qu 'en 1863, mais avait continue d'entretenir avec lui des relat ions cpistolai res (A. N., 400 AP 41: Napoleon III , lettres ;\ Mme Cornu, 
1823-1872); un des deux intcrmcd iaircs gui avaient contribue a 111 ain tenir un I icn entre ellc ct l'empereur etait Charles Thelin, ancien va let de chambre de ce dernier a Ham, dcvenu 
tresorier de la cassette imperiale, ct grand dispensateur de secours et de pensions„. donc de frais de missions archeologiques. Mais ne reduisons pas Ies largesses de l'cmpercur <\ 

cclles de son grand argcnticr: Napoleon III se piquait lui aussi cl 'archeologie, el, excc ll cnlc gcrmanophone, Mme Cornu l'avai t aide pour la redaction de son Histoire de Jules Cesar 
en raisant des recherches pour lui en All emagne. Precisons ccpendant que Ies interventions de Mme Corn u ctaicnt parfaitcment orlicieuses et quc son 11 0 111 n'apparaît que dans Ies 
correspondanccs privees et dans Ies documcnts personnels de 13audry. 

4 Mi te Krcmnitz, Regele Carol al Ro111dniei, o biogrq/le, Iasi, Editura Portilc Orientului , 1995 (ed. origi nale, Berlin, 1903), p. 13, 19-20. Carol Ier de Roumanie, Din viata 
regelui Carol I (de un martor oculm), Bucares t, Ed. "Cenna", s. d. ( le cd. cn 17 voi. , parue cntre 1900 et 1912), p. 20-2 1. 
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donnent d u po ids a cet t e h ypothe s es. Les f ou il l e s de Troesmis furent conduites du 9 juin au 10 
jui lle t 1865 . Apre s l a redaction de leur rapport de fouil le s, Baudry et Boissi ere repa rtire n t 
debut aout de Bucarest , accompagne s de l ' archeologue rouma in Ceza r Bo l l i a c 6 , et remonte rent vers 
l ' Ouest jus qu ' a Turnu Severin , en p a ssant par Ca r acal et Cra i ova . C' est pendant ce voyage que 
fu t redige l e fragment de journal ret r ouve chez l es descendant s d e l'archi tecte . 

Ces t ext e s, ecr i t s s ur l e vi f, j etten t un r ega r d s ans complaisanc e sur l es Valaques, ma i s 
apportent un temoigna ge prec i eux et i nedit sur un pays qu i vivai t une per i od e es s ent i e l le de 
s on h i sto i re , passant presqu e s a ns transit i on du moye n âge a ux temp s mode rne s, de l a su jet ion 

a l' autonomie. 

G. Boissiere au Ministre de I' Instruction publique, Bukarest, 23 juillet 18657: 

M. Le Mininistre, 
Nos fouilles de Troesmis, a tous egards difficiles, et lentement tecondes, touchent pourtant presque a leur tenne. Les resultats en sont peut

etre moins importants et surtout moins varies que nous l'esperions a Paris: nous ne rapportons de Troesmis rien ou presque rien qui interesse 
l'art romain ou la science epigraphique. Mais nous esperons du moins que Votre Excellence et tous ceux qui ont le gout aux severites meme 
des etudes archeologiques, regarderont avec interet le plan minutieusement exact et la reconstitution authentique de l'un des deux camps 
retranches, de l'une des deux forteresses qui defendaient la viile romaine. J'adresserai tres prochainement a V. E. un rapport officiel ou je <lirai 
avec tous Ies details Ies resultats obtenus ; je voudrais aujourd'hui choisir dans ce que je pourrais appeler l'histoire intime de notre mission et 
qui peut interesser le ministre. 

C'est de Bukarest que j'ecris a V. E. , mais je viens d'y arriver et je vais en repartir: voici pourquoi j 'y suis revenu . Je vous ai dit que l'on 
nous y avait fait un excellent accueil : nous sommes partis pour la Turquie, emportant la promesse formelle qu'une commission dont nous avions 
vu tous Ies membres, s'occuperait pour notre retour en Valachie [Muntenie], de nous tracer un itineraire, de nous faire un plan de voyage qui 
nous evitât, dans notre ignorance du pays bien des tâtonnements et des longueurs. Survient, pendant notre absence, un changement de ministere; 
et puis nous connaissions deja la faci lite des promesses et la legerete valaques; en outre le chef du cabinet du Prince, M. Baligot de Beyne, 
notre appui le plus sur, le plus devoue, le plus actif, nous ecrit qu'il va partir pour la France. Je laisse a Troesmis Baudry plus necessaire que 
moi a la direction de nos foui ll es etje viens faire hâter ici le petit travai l qu'on nous avait promis, auque l de fait on n'avait point songe. 

Vous pensez combien la vue des li eux, Ies renseignements surs, l'experience locale, ont du donner de nettete a nos projets et de precisions 
a notre programme de travail. Voici bien rapidement quelle serait la triple division, Ies trois grandes etapes en quelque sorte de notre voyage 
scientifique; voic i quel pourrait en etre le triple interet: 

1. Exploration des ruines du camp retranche de Troesmis 
2. Excursions en petite Valachie [Oltenie] : exploration de la vallee de l'Olto - Caracal 
3. Etude topographique et geographique sur Ies etablissements romains du Bas-Danube, en partant d'un point sur: Troesmis. 

Nous aurons termine au 15 aout la premiere partie de cette tâche, nous nous y serons lentement arretes, non attardes, neanmoins le temps 
est passe bien vite et V. E. serait bien bonne, a titre d'encouragement, de recompenser nos premieres labeurs assez rudes, en prolongeant de 
deux mois notre mission. 

[expose son projet:] Ne serait-ce pas de notre mission un resultat heureux, utile, complet, plus large et plus vivant somme toute qu'un grand 
recueil meme d'inscriptions, Ue ne Ies en recueillerai pas moins) qu'un fragment historique qui serait le recit de la conquete de la Dacie par 
Trajan, recit ancien ou l'on pourrait peut-etre s'essayer a la maniere moderne, ou la vue des pays, Ies restes du pont antique, Ies traces des 
chemins audacieux que Ies legionnaires se tai llaient dans le roc, Ies pierres de toutes sortes, Ies vo ies romaines, Ies ruines des viei lles vi ll es 
Daces et des colon ies militaires, Zarmisegethusa par exemple, l'exploration peut-etre des champs de bataille retrouves rajeuniraient et 
raviveraient ces lointaines pages d' un grand regne; ou la colonne Trajane, Ies costumes, Ies traditions, Ies legendes des Roumains d'aujourd ' hui, 
leur langue enfin, eclaireraient, commenteraient Ies antiques donnees de l'Histoire? 

Je n'ai pu, cette fois encore, voir le prince regnant; mais M. Baligot est son secretaire et, ce semble, son confident intime; de plus ii est 
franyais et a pour V. E. des sentiments de respectueux devouements qui <latent de loin, j ' ai donc pu sans inconvenient m 'ouvrir a lui de cette 
grande et patriotique pensee d' etab lir a Bukarest, dans ce milieu turc, autrichien, russe, un foyer d'education, c'est-a-dire d'influence frani;:aise . 
Rien ici n'est organise, si ce n'est sur le papier, l'education, on me l'avoue, comme tout le reste. Tout est decrete, instruction gratuite et 
obligatoire, Joi rurale„. rien n' existe et surtout rien ne va. II y a bien a Bukarest 2 ou 3 lycees ou gymnases : (la distribution des prix s' est 
malheureusement faite pendant mon absence) mais voici une anecdote qui suffit a montrer le veritab le etat des choses. Un de nos compatriotes, 
M de Marsillac [Ulysse de Marsillac: a ecrit un guide de Bucarest, publie dans Ies annees 1870], journaliste oftic iei et professeur, arrive un jour 
et trouve ses eleves„. partis (ii n'y avait point ici d'internat). A la leyon suivante, ils expliquent bien vite et bien simplement leur absence: un 
de leurs maîtres leur avait dit le matin d' aller a la Chambre assister aux debats du jour qui Ies interesseraient fort . 

A ce qu 'un parei I etat de choses cessât et cessât par votre intervention; ii y aurait plusieurs obstacles . - absence complete d'argent; penurie 
du tresor roumain, mal gere, gaspille, pille. - Yanite puerile des Valaques gui l' autre jour a la Chambre offraient aux etrangers leurs ecoles ; chez 
quelques hommes politiques qui ne sont point gens considerables, horreur de l'etranger; tradition de l.' enseignement local; susceptibilites 
roumaines et personnelles du corps enseignant du pays; difficultes dans le choix du personnel franyais a envoyer ici . 

Tout cela sans doute ne semblera pas insurmontable; en retour que de raisons d'esperances, et combien de chances de succes! Le prince 
regnant a eujadis I' idee de fonder un college roumain a Paris; combien vaudrait-il mieux au point de vue roumain et franyais, fonder un college 
franyais a Bukarest! - D'argent le prince ni le pays n'en pourraient point donner; mais ils donneraient sans aucun doute genereusement tout le 
terrain necessaire. Par exemple, dans Ies terrains libres et salubres, qui avoisinent Ies Champs Elysees d' ici, la bel le promenade de la Chaussee 

5 Lettres du I 2juin et du 23 juillct 1865 (A. N„ F 17 2940a). li avait ete de111ancte a Boissiere d'ctudier le pro jet d'installer un ctablisse111ent d'enseignement franyais a Bucarest. 
li semble cependant que Baudry ait ete tenu a l'ccart de toute demarche d'ordre politiquc, contraircment a son compagnon, com111e le revele une reflexion dans sonjornal ă propos 
de Cezar Bolliac. 

6 Cezar Bolliac (1813-1881), poete, journaliste, archeologue, ho111111e politique. Ayant du s'exilcr apres l'echcc de la Revolution de 1848, ii vecut a Paris entre 1850 et 1857. 
Considere comme Ic premier archcologue roumain (le "journal" de Baudry n'esl pourtant guere flatteur pour Ies qualites d'archeologue de Bolliac), ii etait en France me111bre 
d'honneur des Societe de geographie co111paree et Socicte frarn;:aise de numismatique et archeologie. Apres son retour en Rou111anie, ii fut nomme cn 1864 directeur des Archives 
Nationales. Au 111oment de la miss ion de Baudry et Boiss icre, ii etait Pres ident du Comite archeologique de Bucarest, inspecteur des musees roumains et 111e111bre de la Societe 
geographique rou111aine. Tous Ies renseignements sur Boli iac ct Odobescu 111 'ont etc donnes par Mada111e Ioana Beldiman, que je re111ercie encore pour son aide precieuse. 

7 Archives Nationales de France, F/l 7/2940a. 
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[Sosea], on pourrait sur un large espace construire un lycee modele qui devînt facilement, le plus beau des edifices publics de Bukarest. La 
France pourra-t-elle mettre la six ou huit cent miile francs , peut-etre un million, qui d' ailleurs deviendrait, je crois, (disons le, si peu qu 'on 
tienne chez nous a faire de bonnes affaires) un placement sur et productifO. 

La volonte du prince viendrait facilement a bout des coteries et de quelques antipathies nationales absurdes; l'interet de tous et de chacun 
serait plus fort qu 'un peu de vanite. Un grand nombre de familie envoie chaque annee leurs fils a Paris; education couteuse qui de plus separe 
l'enfant de tous Ies siens, inquiete a tout point de vue Ies affections du foyer domestique, compromet peut-etre le souvenir de la religion et de 
la langue du pays natal, et altere un peu cet esprit ardent de patriotisme et de nationalite qui doit etre et la force et la foi d'un peuple renaissant. 
Apportons aux Roumains chez eux, Ies lumieres de notre education universitaire; nous devons etre Ies bienvenus. - A cote de notre 
enseignement se continuerait evidemment large et libre l'enseignement roumain, l'etude de l'histoire, de la litterature et de la langue nationales; 
comme aussi a cote de nos maîtres et sur un pied de juste et necessaire egalite seraient places Ies professeurs du pays, que leur talent et leur 
savoir, nous designeraient comme des collegues. - Dans ce singulier pays, demi-barbare encore, et deja trop civilise, ii y a pour Ies etrangers 
bien des mesures a garder. li faudrait oublier un peu Ies idees du clocher natal, ffit-ce le clocher de Paris, de maniere a ne point trop avoir de 
surprise decevante, nil admirari, et ne point trop heurter non plus Ies us et Ies coutumes, l'esprit et le ton du pays: dans cette capitale elegante 
et mondaine ii faudrait des hommes du monde qui par la eussent prise du premier coup; ii faudrait savoir incliner du cote ou penche le pays 
mais cela sans entraînement; ii faudrait qu'on efit le talent de plaire, et la force de diriger;qu'on laissât passer avec tact tous Ies on-dit de salon 
des coteries politiques et qu 'on efit .foi dans l'utilite de cette tâche: par l'intluence des idees franyaises regenerer et civiliser la Roumanie. 

Ainsi naîtrait et grandirait sans aucun doute, a l' honneur de la France et surtout pour le plus grand bien de la Roumanie l'institution feconde 
que Ies deux pays devraient a Votre Excellence. Ne pensons pas a nous, Bukarest aurait la enfin un vrai centre intellectuel; nos methodes, notre 
savoir, nos grandes idees liberales eleveraient promptement ici le niveau des etudes et celui des intelligences; Ies ecoles speciales mieux 
recrutees foumiraient au pays des hommes mieux prepares a la servir; comme Votre Excellence le pensait, nos eleves de l'Ecole d' Athenes 
donneraient renouvelees la sanction stimulante de leurs inspections, et aussi ce couronnement d' un baccalaureat local auquel on pourrait peut
etre assurer tous Ies privileges du notre. Au temporel, une administration puissante, energique; un chef independant qui tiendrait sans doute a 
Bukarest un rang considerable et ne pourrait repondre de ses actes que devant Votre Excellence; un econome integre qui devrait venir de Paris; 
au spirituel, la religion nationale enseignee par un aumonier roumain, un internat severe, un regime presque militaire. Bukarest aime a jouer au 
soldat; gymnastique, exercices, uniformes, grades et galons, promenades au bruit du tambour, sorties musique en tete, comme chez nous dans 
quelques province: tout cela reussirait ici et je pense aux jeunes Troyens du 5e livre de l'Eneide„. 

Bukarest, 23 juillet 
J'ai vu le general Floresco [Ion Floresco] a Bukarest, depuis peu de retour et ministre de l' interieur. Je me suis recommande de Votre 

Excellence et le general a ete parfaitement aimable. Baligot de Beyne va partir en France. II me prie de dire a Votre Excellence qu'il serait tres 
heureux d'etre reyu. II amene pour le Museum trois petits pensionnaires, trois oursons des montagnes d'ici que le Prince Couza veut offrir au 
Jardin des Plantes. Baligot connaît a fond ce pays-ci et Votre Excellence en demelant facilement ce qui tiendra trop chez lui du role officiel et 
de la situation politique n 'en tirera pas moi ns de cette conversation de tres precieux renseignements. (Archives Nationales F/J 7 /2940a) 

Ambroise Baudry, journal de voyage le long du Danube en aout 1865. 

[1 1 aout , Zimnicea , Sviscov? ) 
Il tient a l a main une baguette blanche avec l aguel l e i l nous fait marcher devant l ui de la 

meme f ac;:on gu ' un enfant condui t s e s o i es : de s gue nous avon s gui t t e le canot i l entre en 
f onct ions et se precip i te de s gu'il n ous voit p our empeche r t ou t contac t de l a population . Il 
do i t nous s e r vi r d e guide et nou s pre s erve r d e t ou t contact . Je do i s d ire g u' il s ' acgu i t t e avec 
be aucoup de conscience de ses f onct i ons . 

Son empres semen t nou s fai t rire , n ou s trouvon s s a s urve il lance a mu sante et assez commode car 
el le nous deba r asse de s c u r i e u x ind i sc r e t s . 

Nous flânons d a ns l a ville [guell e vi l le?) gui est tres - curi euse e t p lus j o li e mill e fois gue 
Zimni c ha [Zimn i cea ], p ui s nous gr i mpons au x r u i ne s de l a fo r teresse ou n ous trouvons une port ee 
de petits chiens encore aveu g l e s, installee dans u ne crevas s e des mura ille s; les const r uctions 
ne me para is sent pas a nt i gues , i l e s t probab l e gu' el l es sont d ' or i gine genoise . 

Apr es une ha lt e a ss ez longue no us descendons et au detour d ' un sent i e r nou s tombons s u r un 
bachi-bouzou k gu i porte ma j es t ueusement sur son ventre tout un a r sen a l d ' armes prec i euses , 
couteaux hand jan [?), p i st o l et s, e t c ... Nous le regardons avec admirat i on. Le v i eux b riga nd a 
l'a i r assez p ac i f igue malgre ses l ongue s mousta c hes ; l' e ff e t gu'il n ous a p r odui t, le f l a tte du 
res te vi s i bl eme nt; i l me l ai sse avec c omplai sance examiner t outes l e s pi e c e s d e sa p anop l ie je 
l u i ma r c hande e t lui a c he t e e n d epit de la guara ntaine une espingo l et t e dama sguinee d ' argent 
que je cache moi ti e sous ma n pale t o t moiti e dans man panta l on l e gardi e n sert de t ruchement et 
m' a i de a d i ssimul e r l e cor ps du de lit dan s mon vetement . 

Nous nou s qui t t ons e n chantes l' un d e l' a utre , i l a fa i t un b on ma r che , et demon câte j ' emporte 
un s ouvenir amu s a n t d e man exc u r sion ; dans l a v i lle avant d e nous emb a r g uer nou s e n t ron s dans 
l a cou r d ' un ca f e grec et nous fa i sons servir de l a bierre [sic ] gui nous paraît de licieuse , 
vu la soif gui n ou s possede ; comme nous sommes entoures d ' un pub l ic assez nombreux , le gardien 
de l a qua r a ntai ne r ent re d ans ses d r oits , il nou s prese r ve de tou t contact , fait servi r la biere 
s ur une tabl e is o l ee , garde l a monnai e gu ' on nous rend , etc ... 

8 150 ducats, environ 1800 F, semblerait pour le prix de la pension une somme raisonnable. Quant â une estimation, meme approximative, des frai s de construction, 
d' installation, etc„, jene puis rien dire qu 'au hasard; mais un de nos compatriotes, etabli ici depuis de longues annees, architecJe (auquel m'avait adresse son parent, M. Alfred 
Blanche), M. Thillaye pourrait par la suite preter au projet de V. E. le concours de son experience du pays, faire un devis par a peu pres et devenir en tout cas un correspondant 
sur el devoue. 
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Ce luxe de precaut i o n s nous fait d ' autant plus rire a cause de l' espingol ette cachee dans mes 
chausses . 

Nous reprenons le canot et revenons a Zimnicha [Zimnicea] ou nous re t rouvons les femmes gui 
s ' ennuient de Boliac [Boll iac ] gu i trafigue touj ou r s ; pour le moment i l travai l le le pauvre 
Apostolesco afi n d ' obten i r de lui gu ' il fasse cadeau de guelgues medailles antigues gu ' il 
possede . Apos t olesco tient bon mais il es t a l a fin oblige de ceder guelgues pieces a notre 
col l ectionneur enrage ; c ' est avec beaucoup de pe i ne gu ' il s ' y decide. Le jour s ' avance Boliac 
envoie chercher des chevaux pour nos voit ures , il fait d ' abord atteler la sienne et part en nous 
donnant [?] rendez - vous a Tournou - Magourelle [Turnu Magurele] ; nous voulons dîner avant de nous 
mettre en route , un reste de nous fait chercher notre nourriture dans le village , nous trouvons 
dans un hotel borgne une cuisine execrable puis nous revenons a la maison attendre les chevaux 
gue Boliac nous a promis . Apostolesco s ' est ecl i pse , le temps se passant et les chevaux 
n ' arrivant pas . Boissiere s ' en va dormir avec ses fernrnes . J ' envoie l e doroban a la ... Apostolesco 
se montre , je suis de coeur avec lui , maniere de faire pardonner notre conduite indiscrete , le 
brave hornrne ne sait gue trois ou guatre mots fran9a i s et ne comprend rien a nos intentions 
aimab l es ; il me paraît un bon hornrne assez craintif , et fort interesse surtout de nous voir hors 
de chez lui. 

A Bh ~le doroban revient avec un employe du capitaine de poste pour me declarer gu ' il est 
impossible de partir . J ' entre dans une colere b l eue , bouscule l ' imbecile de militaire , maltraite 
de parole l ' envoye du chef de poste ; a cette vue le doroban , se monte , aussi repart et a 9 h 
revient triomphalement avec l ' attelage tant de sire. J ' eveille Boissiere , et nous partons de 
suite dans une obscurite profonde . 

[Dimanche 12 aout , Turnu Magurele] 
Arr i ves a 5 h du matin apres une nuit fatigante au possible . La voiture s ' est disloguee au 

milieu des ornieres et des fosses gue nous traversion s a tâtons , une roue a perdu son centre 
de gravite et entre dans le coffre gu ' elle raie d ' un sillon profond. Nous n ' allions gu ' au petit 
trot et notre sommeil berce par les grincements du veh i cule etai t souvent interrompu par les 
violents cahots gui nous choguaient l es uns contre les autres . 

C' etait des temps d ' arrets continuels , le doroban descenda i t , poussait les roues , consolidait 
les mal l es , j urait etc . On a pas se des ri vi eres a gue sous des ponts de bois ruines ciont les 
poutres branlantes se dressaient au dessus de nos tetes en noir sur le ciel d ' un bleu sombre . 
Enfin nous avons mis 8 h pour faire environ 10 kms. 

A notre arrivee a l ' hotel designe par Boliac nous voyons gue rien n ' a ete prepare pour nous 
recevoir , pas de chambre , pas meme une cuvette pour nous laver . 

Nous tombons de fatigue et d ' epuisement car le dîner d ' hier ne nous a guere soutenus . L' hotel 
d ' assez bonne mine est absolument vide de serviteurs ; cependant a force d ' appels et de recherches 
nous finissons par trouver un domestigue ; nous cornrnandons du cafe au lait et nous demandons des 
chambres pour faire un bout de toilette ; Boliac occupe a lui seul un appartement entier ciont 
nous ne pouvons obtenir une partie pour notre usage personnel ; et tout le reste de l ' hotel est 
occupe . Il nous faut donc attendre l e reveil de notre aimable guide et nous allons nous promener 
dans la ville du cote du Danube . 

Le fleuve est splendide a cette heure matinale et le panorama superbe. En face de nous , 
estompee par une legere vapeur , s ' eleve Ni copolis [Nikopoli , aujourd ' hui en Bulgarie] bâtie par 
etages a mi - hauteur des grandes collines sombres gui bordent le fleuve du cote de la rive turgue ; 
les maisons superposees sont reliees par des bouguets d ' arbres verts et des minarets blancs 
cornrne neige sortent au hasard de ce fouillis pittoresgue gui fait paraître encore plus laide et 
plus p l ate la vaseuse et monotone rive valague . 

Nous laissons longtemps nos yeux se regaler de ce contraste gui fait comprendre plus 
clairement gue toutes les dissertations historigues pourguoi le pays valague a toujours ete le 
vassal de sa voisine d ' outref l euve . D' un cote des terrains vase u x plats et fertiles , pays 
toujours ouvert et sans defense contre gui veut l ' envahir de l ' autre deux ceintures de bastions 
steriles , places la expres pour des soldats ou des pillards besogneux gui n ' ont gu ' â traverser 
le fleuve pour tenir en leu rs mains les richesses gui leur manguent . 

Ic i l ' habitude d ' etre tondus , mere de la resignation et de l ' humiliţe , la - bas , la sauvagerie 
et l ' audace gui resultent d ' entreprises violentes et de gains illicites. Une rive esclave , une 
autre rive , maîtresse . 

Mais toutes ces reflexions ne calment point notre estomac , gui n ' est pas encore assez valague 
pour endurer avec resignat i on des trop longues privations de nou r riture , et nous revenons a 
l ' hotel presser la confection du cafe au lait : helas rien n ' est pret , nous appelons , cherchons 
partout une figure humaine et nous ne trouvons rien , c ' est la solitude absolue et le desordre 
le plus malpropre . Retournons au fleuve . Le panorama est tou jours superbe et je l ' admire encore 
malgre la faim et la fatigue gui me fait flechir l es jarrets . De l ' hotel au fleuve je me promene 
melancoliguement pendant deux heures avant d ' obtenir la pature tant desiree ; et j ' accumule une 
foule de reflexions desagreables : on nous sert enfin une mixture guelcongue , nous obtenons meme 
un peu d ' eau dans une cuvette et nous faisons un brin de toilette qui nous ragaillardit un peu . 

Bol i ac n ' est pas encore leve , en l ' attendant nous allons Boissiere et moi faire une promenade 
dans la ville gui est absolument nulle et sans interet , c ' est le diminutif de Bucharest , vu par 
le cote laici . On revient , on dejeune avec notre guide , ciont l e teint frais et repose temoigne 
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de la bonne nuit gu ' il vient de passer pu i s tout - a - fait reposes je pars avec Bo i ssiere pour le 
petit village de Rios situe sur le bord d ' une petite riviere gui se jette dans l ' Olto a guelgues 
centa i nes de metres de la ; Boliac retenu par ses affaires politigues nous y a i ndigue des ruines 
du plus haut interet gue nous pourrons explorer pendant gu ' i l re9oit comme d ' habitude toutes 
les autori tes de la ville . Natre vehicule est une petite charrette dis locante composee d ' un 
tronc d ' arbre attache directement sur l ' essieu de deux petites roues . Cet instrument de supplice 
porte le nom de carrosse par ironie sans doute . Les voyageurs y sont secoues comme les tablettes 
de chocolat en pâte dans les peti ts moules ou i l s prennent leur derniere forme avant d ' etre 
livres au commerce . C' est une trepidation et un claguement de dents perpetuels . 

Les ruines n ' offrent aucun interet et nous les avans vite examinees ; mais l es villageois ont 
mis des vetements de fete , brodes de fa9on delicieuse . Nous entrons nous reposer dans une maison 
assez jolie ou nous trouvons un jeune gar9on de 12 ans fort inte l ligent et tres genti l . C' est 
le jeune Rioschano , fils du proprietaire du village , il parle le fran9ais , e t doit aller bient6t 
a Paris pour terminer son education aupres de son frere aîne gui termine en ce moment son droit . 

Nous prenons des dellebs en repondant a bâtons rompus a mille guestions gu ' il nous fait , nous 
constatons une fois de plus l ' attraction gu ' exerce la grande ville sur les etrange rs. Bo i ssiere 
ayant manifeste le desir d ' acheter une belle chemise brodee gu ' il voit aux paysans pour sa femme , 
le jeune Rioscano envoie chercher plusieurs jeunes filles et nous donne a choisir parmi les 
toilettes gu ' elles portent . Ces procedes sommaires nous causent toujours un peu de surprise bien 
que nous y soyons habitues , nous faisons transmettre des compliments aux victimes roug i ssantes 
gui attendent leur destin les yeux baisses et nous temoignons gu ' une chemise guelcongue fera 
aussi bien natre affaire gue celles gue nous avans devant nous , elles sont toutes aussi jol i es . 

Un instant apres un paysan accompagne d ' une toute petite fille revient apporter deux ou trois 
de ces vetements gu ' il a tires du coffre , on l ui donne vingt francs et j e fais un croguis 
[croguis date du 12 aoQt , conserve dans un des carnets de crogui s de Baudry , archives Jean Remy 
Rhone] pendant gu ' on termine le marche . 

Nous partons bient6t en echangeant la promesse de se retrouver a Paris et nous revenons a 
Tournu [Turnu Magurele) , dans natre instrument de supplice . 

La journee s ' ecoule melancoliguement , on dîne , on fait un brin de toilette dans la cuvette 
du matin ; nous n ' avons encore obtenu gu ' une chambre garn i e de deux l its sans draps , puis l ' on 
va se promener au jardin public , rendez - vous des elegances de la ville : c ' est une creation de 
l ' annee derniere dans l e goQt fran9ais , mais les arbres sont gros comme des cannes , et la gazon 
fait def aut autant gue l ' ambre , cela ressemble a un parterre des Batignolles ; les femmes ont 
des toilettes renversantes , avec toguets a plumes , filets en faux cheveux frises , robes a gueue , 
etc ... c ' est le comble du grotesgue triste. Rien a fa i re rien a voir nous rentrons , on nous met 
enfin des draps sales aux deux lits , j ' obtiens un reduit particulier sans air ni lumiere et tout 
le monde se couche harasse . 

Luncii [13 aoQt , Turnu Magurele , Nikopoli] . 
Leve de bonne heure je me dirige du cote du Danube gue je c6toie longtemps . C' est une bonne 

et agreable flânerie. Rencont r e d ' un buf fle couche dans un trou vaseux ; le paysan auguel il 
appartient veut l ' en faire sortir et l ' emmener au travail , la bete paresseuse refuse , pendant 
une demi - heure j ' assiste a la l utte acharnee deces deux obstinations cont raires . Le rustre tire 
sur l ' anneau penetre dans les narines de la bete gui allonge demesurement ses vertebres 
cervicales sans bouger pied ni patte , il passe ensuite a la gueue gu ' il empoigne a deux mains 
et souleve a l ' envers , l ' anima l laisse tomber son cou dans la vase et ne bouge mais , exaspere 
harasse le paysan tire son couteau et pigue l a peau brune et sous [ son) poi l chague pigQre amene 
une goutte de sang , et l e buffle regarde toujours dans le vide sans meme plisser le cuir gu ' on 
entame ainsi . Enfin un dernier effort le decide a se lever lentement et il sort couvert de boue 
et su i t lentement et a r egret le paysan gui le tire de toutes ses forces par la carde accrochee 
a ses narines . Cette obstination muette et sombre a guelgue chose d ' effrayant , il paraî t gue 
ces ebauches d ' animaux domestigues entrent guelguefois dans des fureurs effroyables gue rien ne 
peut ca l mer et gui obligent les plus r eso l us a fu i r devant eux sous peine d ' etre foules aux 
pieds et tues a coups de cornes . 

Retour a l ' h6te l diligemment . Boliac propose de m' emmener avec Boissiere visiter les 
antiguites de Nicopolis . J ' accepte avec enthousiasme . Voir une ville turgue c ' est man reve . Nous 
partons en voiture jusgu ' au point du fleuve ou se trouve le poste de garde frontiere gui doit 
nous fournir un bateau et des paumes . Avec nous est un secretaire . Boliac a fait depuis hier 
l ' acguisition d ' un secretaire domestigue intime gui ne le guitte pas plus gue son ambre et porte 
toujours sous son bras un enorme portefeuille rouge rempli de paperasses . Cela nous a un air 
ministeriel gui nous fait pouffer de rire en dedans . Ce secretaire est un gar9on d ' une vingtaine 
d ' annees , assez laici , un peu louche , tres niais , possesseur d ' un nez enorme et de deux levres 
lippues tellement lourdes a remuer gu ' il semble en parlant , souffler sur la bouillie . Cette tete 
qui s ' efforce d ' etre importante et gui ne rit jamais en presence du maître , nous cause un acces 
de folle gaiete gue nous mettons traît r eusement sur le dos du premier pretexte venu . 

Aspect curieux de la ville bâtie toute en escaliers , non pavee , vieilles maisons en pise , 
avec premier etage en bois faisant sa i llie sur les rues . 

Nous nous installons apres avoir subi l es indispensables ennuis de la guarantaine dans la 
cour d ' un cafe ou Boliac a donne rendez - vous a des collectionneurs de medailles antigues ; on 
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vide devant lui force sacs de vieux sous et l ' examen commence ; notre numismate n ' est pas tres 
content car i l ne trouve que des rogatons sans valeur . Nous le l aissons a ses recherches que 
nous prevoyons fort longues pour flâner dans l a ville qui est etrange et pittoresque au possible . 
Nous parcourons l ' echeveau des ruelles tortueuses et sombres et pittoresques au possible , ou 
l ' on n ' entend d ' autre bruit que celui de nos souliers et sans rencontrer âme qui vive . C' est 
l ' heure du Kelf et tout le monde dort . Quand nous atteignons les derniers etages de la montee 
nous nous arretons ereintes , il fai t une chaleur ecrasante et une soif ardente nous col le la 
langue au palais. Nous renon9ons a monter plus haut bien que les ruines sembl ables a celles de 
Sustowa [ ?) dessinent leurs reliefs au- dessus de nous car il fait trop chaud ; la moindre boisson 
fraîche ferai t bien mieux notre affaire que ces moellons chauffes a blanc qui crachent leur 
r e verberation suffocante a 200 pas a la ronde. Le desir de rencontrer un cruchemard nous fait 
remettre en route et nous arrivons a la maison d'eco l e accolee a une petite mosquee . La crainte 
de derange r se presen te de sui te a ma pensee et j e me rej ouis de voir rassembles en na ture 
toutes ces grima9ants petits diables qui se bousculent avec tant d ' entrain pour sortir plus 
vite ; mais l ' ecole est deserte comme les rues, les ecoliers font aussi l e Kief , et nous en sommes 
pour nos frais de curiosite. De rechef nous nous asseyons cette fois a l ' ombre des arbres qui 
entourent le petit preau de forme irreguliere qui donne acces a l ' ecole et nous nous laissons 
aller au charme que le contraste que la situation presente avec nos habitudes journalieres de 
Paris . Ces reflexions ne nous font cependant point perdre de vue la soif qui nous desseche et 
nous repartons a la recherche du cruchemard introuvable. 

Arrivee a une charmante petite fontaine faite en partie avec des materiaux antiques . 
Un jet d ' eau fraîche et limpide sort du milieu d ' une large plaque de marbre blanc qui porte 

une superbe inscription antique. Ravis nous nous precipitons , on se lave les mains et la figure , 
pour se preparer au plaisir de boire puis quand on est suffisamment desalteres on se met a 
dechiffrer notre trouvaille: c ' est une invocation pactique [ ?] d ' un bel esprit latin ou la 
divinite champetre qui protege notre source , il y a une cinquantaine de vers assez mediocres 
ma i s fort curieux ; que Boissiere dechiffre avec beaucoup d ' interet ; de temps a autre arrive sa 
cruche a la main un habitant, un altere qui paraît fort surpris de nous trouver la et ne comprend 
rien a l ' ardeur que nous mettons a epeler les unes apres les autres toutes ces lettres dont il 
ne comprend pas le sens ; les femmes enveloppees d ' une piece d ' etoffe noire qui ne laisse voir 
que les yeux sont naturellement les plus curieuses . 

Les transcriptions terminees , nous continuons la degringolade vers le Danube . La sieste est 
finie et nous rencontrons par ci par la quelques habitants qui traînent silencieusement leurs 
pant oufles sur les cailloux pointus des ruelles sombres ; la physionomie de la ville est curieuse 
au possible e t l ' on passerait plus volontiers une semaine avec la boîte a couleurs , qu ' une heure 
dans ces plates et vulgaires petites vil l es de l ' autre rive. 

Au detour d ' une derniere r uelle une derniere surprise nous est reservee . Nous tombons en plein 
dans la vie orientale telle qu ' on se la represente dans les contes. Dans une rue en pente et 
bordee de maisons mysterieusement cloitrees [cloturees ?J " a leur premier etage et en partie 
couverte par une enorme treille de raisins sont gravement assis sur leurs talons une douzaine 
de graves personnages bronzes [?] qui fument lentement le chibouk ou la cigarette en savourant 
non moins lentement de toutes petites tasses de cafe apportees par un cafedji sec et noir dans 
une petite cafetiere en cuivre jaune. Devant eux assis sur ses talons un musicien gratte une 
quzla [? ] et chante a pleine voix de fausset un de ces airs impossibles dont les Orientaux ont 
le monopole: les graves personnages qui ne nous regardent meme pas quand nous arrivons pres 
d ' eux ont barre le ruisseau qui coule au mi l ieu de l a rue d ' une digue en terre ou i l s ont menage 
des ecluses garnies de moulins microscopiques , et lance des petits bateaux. 

C' est un tableau tout fait, l a couleur , l ' etrangete de l a situation , tout y attire. Je reste 
cloue sur place sans pouvoir m' en a l ler, buvant par les yeux cette harmonie de tons que j e 
voudrais emporter avec moi. Un des auditeurs nous voyant ainsi plantes debout nous fait signe 
de nous asseoir a cote de lui et nous fait apporter du cafe; je ne me le fais pas dire deux 
fois, m' accroupis voluptueusement sur mes talons , le dos appuye au mur , la pipe d ' une main et 
le cafe de l ' autre , je hume a pleins poumons le bonheur d ' etre au monpe et de vivre un instant 
dans ce milieu etrange . 

Quand le chanteur a termine , les graves personnages l' encouragent de quelques mots qu ' il 
accepte en souriant d ' aise , le cafedji lui apporte du cafe et un charbon ardent pour la 
cigarette, puis il reprend sur le meme air une chanson gaie cette fois , car elle fait eclater 
de rire tous ces braves gens , et nous fait rire comme eux sans savoir pourquoi. 

La crainte de faire attendre Boliac nous arrache de ce lieu de delices au bout d ' une heure , 
nous partons en remerciant par gestes toute l ' assemblee qui nous a si bien accueillis , mais 
pendant que nous causons en pressant nos pas , de la politesse et de la liberalite orientale , le 
turc qui nous a invites nous rejoint et nous offre de lui acheter des mouchoirs de cotonnade 
imprimee; helas le turc est un juif , desireux de faire une affaire. Sa politesse etait calculee , 
et nous sommes furieux d ' etre obliges d ' en rabattre sur l ' estime que nous avions de lui . 

On s ' en debarrasse en alleguant les defenses severes de la quarantaine , et nous allongeons 
le pas du cote du cabaret ou Bo l iac examine toujours ses medai l les. Il est mecontent de ses 
journees , les raretes [?) n ' ont pas donne il en est pour ses frais d ' achat et de traversee; son 
dernier espoir est dans un homme qu ' il a envoye prevenir et qu ' il attend encore ; prevoyant que 
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l ' attente pourra durer longtemps nous faisons demander une boisson fraîche , on nous apporte un 
vin assez mediocre gui est , o bonheur , servi avec de l a glace : cela nous aide a prendre patience 
pendant la pause assez longue gu ' il nous fait encore subir; je fais un croguis de la maison d'en 
face . Je me promene , baille , il fait faim , Boissiere est abruti et ne dit rien , je voudrais bien 
m' en aller . Enfin a 6 heures on plie bagage et nous regagnons le bateau gui nous ramene a Tournu . 

Les femmes nous saluent avec des cris de joie ; e l les se sont mortellement ennuyees dans le 
sale hâtel , ennuyees a ce point gu ' e l les ont commande l e dîner ; la petite Boissiere a mis la 
chemi se valague et paraît tres jolie dans cet accoutrement . Nous nous mettons tous a table , et 
nous regalons Bol iac de natre bonne humeur ; apres dîner j e vais en compagnie du secretaire 
Bessarabesco prendre des glaces ă une confiserie miserable , rendez.- vous des elegants de la ville ; 
il sont cing ranges autour d ' une petite table gu ' on a t iree de la boutigue pour la met t re dans 
la rue mal pavee . Une chandelle unigue nous eclaire d ' une maniere lugubre , je ne tarde pas a 
regagner l ' hâtel. 

On n ' a pas mis de draps a ma couchette fetide , pour le coup c ' est trop violent et je demenage 
et vais tout droit a un · hâtel gue j ' ai decouver t la veille , il est tenu par un grec gui parle 
fran9ais et gui devient mon ami aussitât gue je lui ai dit gue je fuyais mon premier logement : 
pique d ' honneur il me donne une chambre excellente tenue fort proprement. 

Mardi [14 aout , Flamanda , Islaz , Celiu]. 
Leve de bonne heure et restaure d ' une tasse de cafe je grimpe dans un carrosse conduit par 

un paysan gui m' emmene a guelgues heures de la ville pres d ' un vallon nomme Flamanda , rechercher 
les traces de voies romaines gu ' on dit tres importantes ; ces carrosses sont les moyens les plus 
abominables de locomotion gu ' on ait inventes , le trepidement perpetuel gu ' on y subit est 
veritablement dislocant [sic] , aussi la course me paraît bien longue. A Flamanda , jene trouve 
rien , et la paysan gue je guestionne tant bien gue mal me fait comprendre gu ' il faut aller au 
loin dans la steppe inculte. A force de me promener et de regarder je decouvre dans la te r re 
encore verte du gazon , une zone [? ] ou l ' herbe est un peu plus jaune et je m' aper9ois gue je 
tiens enfin mon fil conducteur . La voie tracee dans la plaine fait encore sous l ' herbe une legere 
ondulat ion faci l e a sui vre et gue j e ne perds plus ; el le est a ma grande surprise fai te en 
excellent macadam, appliguee sur une forme de cailloux roules , et tellement solide gu ' elle sert 
encore en grande partie de rou t e ordinaire aux chariots des paysans sans etre trop deformee . 
Elle traverse le village gui est en partie bâti avec les materiaux de la ville antigue gu ' il 
remplace et je suis passe dessus sans les reconnaître parce gue je m' imaginais avoir affaire a 
ces larges dal l es irregulieres gu ' on est habitue de rencontrer sur les routes militaires des 
environs de Rome . 

El l e suit une direction parallele au Danube et se dirige vers ... tezha. C' est evidemment une 
partie de la voie militaire gui reliait entre elles toutes les stations de ce câte du fleuve . 

Mes investigations une fois terminees je reprends place dans le panier a salade et nous filons 
grand train vers Turnu. Boliac est parti pour Celciu , nous devans le rejoindre ă Islaz et y 
dejeuner avec lui. Nous mangeons precipitamment une croute en envoyant le doroban chercher des 
chevaux. Nous attendons un temps infini , l ' impatience nous gagne et nous craignons de rater 
notre rendez-vous : le doroban revient enfin et m' expligue gu ' il a eu beaucoup de peine a nous 
trouver un atte l age parce gu ' il n ' y a point de relais sur la route gue nous devans suivre; je 
le grande sans l ' ecouter , lui puisgu ' il nous a mis en retard ; pigue dans son amour-propre , il 
echauffe les postillons et nous partons comme le vent au galop de huit bons chevaux ; le pays 
est joli et assez frais , la voiture raccommodee ă Turnu , se comporte assez bien , c ' est un plaisir 
de galoper ainsi. On a r rive a une petite riviere que l es chevaux traversent vivement en faisant 
jaillir l ' eau sou s leurs 32 jambes . 

Nous sommes sur l e point de prendre un bain de pieds , puis on se remet au galop dans la plaine 
poudreuse et nous decouvrons bientât la riviere de l ' Olto , qui est assez large , profonde et tres 
encaissee dans ses talus d ' alluvions . 

Au bout d ' une pente rapide on gagne un bac accoste les postillons sans descendre de cheval y 
font entrer leur attelage et la voi t ure au grand trot . 

C' est un tour d ' adresse assez dangereux et gue nous n ' apprecions pas , les chevaux de fleche 
sont arretes juste a l ' avant du bac. S ' ils etaient tombes nous aurions subi un mauvais coup dans 
notre voiture endommagee . A l ' avenir , je descendrai pendant cette operation que ce ne serait 
que pour eviter d ' etre pince par Mme Fleury. 

Le bac se meta flotter et je profite d u temps d ' arret pour sortir de prison et voir l ' effet 
que produit natre presence dans le paysage . La scene est pittoresque , deux hommes dirigent le 
bac en s ' arc - boutant sur de grandes perches . Les petits chevaux sauvages , serres les uns contre 
les autres , le tete pendante et les oreilles basses semblent absorbes dans le urs reflexions ; 
les postillons juches sur leurs selles battent le briguet pour allumer leurs pipes , le doroban 
domine la scene du haut de son siege. 

Quand nous touchons l ' autre rive nous laissons la voiture grimper la pente pratiquee sur la 
falaise , puis nou s repartons a toutes brides sur un terrain poudreux et brulant ; la chaleur est 
suffocante , et l ' air n ' a pas un souffle guand nous arrivons a Islaz plus gu ' ă demi asphyxies . 

Boliac est chez l e sous - prefet que nous prenons d ' abord pour un domestique. 
La temperature suffocante de la matinee devient encore plus lourde et plus chargee 

d ' e l ectrici t e puis un petit vent s ' e l eve il grandit rapidement, l' air prend en quelques minutes 
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la proportion d ' une bourrasque ; le ci el s ' obscurei t par degres , l ' air fraîchi t et les nuages 
emplissent l ' atmosphere devenant plus opaque . Et tous les objets s ' estompent dans un eclairage 
blafard semblable au crepuscule : pendant ce temps le vent fait rage , la poussiere nous aveugle ; 
et l ' on se demande ce qui va arriver . De larges gouttes d ' eau tiede ne tardent pas a tomber , 
une odeur de terre detrempee nous prend a l a gorge , c ' est le signal qui indique l a fin; levent 
diminue gradue l lement la poussiere s ' en va au loin . La lumiere revient graduellement . Puis le 
soleil vient vite effacer les traces de la tourmente qui s ' en va presque aussi vite qu ' elle est 
venue . La duree moyenne est d ' environ une heure et quand la tempete est dans son plein il est 
impossible de songer a faire un pas ; les chevaux reculent , se plantent la tete entre les jambes 
et ne bougent plus . Les postillons se cramponnent a la selle , le ciel noir s ' illumine d ' eclairs , 
c ' est superbe . Entre deux rafales nous avions le spectacle de la voi ture de Bol iac qui nous 
precedait de 30 pas . Et nous nous etonnions a chaque fois qu ' elle ne fut pas bousculee comme 
un fetu. 

Vers 4 heures nous arrivons sans incident a Celiu. On nous installe dans la maison du pope 
du village , c ' est une petite cahute meublee d ' un lit de camp en planches assez sale sans carreaux 
a l a fenetre et le sol assez raboteux est en terre battue . Pour tout ameublement il y a un lit 
de camp de planches brutes assez etroites et sans nattes , en s ' appareillant deux par deux dans 
le sens de la largeur , on peut tenir pieds contre pieds dans le sens de la longueur , mais c ' est 
diablement juste . 

Boliac est chez le primat ou maire . 
Bessarabesco couche sous l ' auvent de la maison du pope . Pendant que le doroban jette quelques 

seaux d ' eau dans notre couloir et fait enlever le plus gros des ordures je vais avec Boliac 
visiter les ruines de la station romaine etabl ie autrefois en ce point ; elles sont dans un triste 
etat et je doute qu ' il soit possible de retrouver assez de traces pour constituer un plan. Les 
paysans on t tout detruit pour construire leurs maisons et ce qui est reste n ' est qu ' une serie 
de blocage informe et sans liaisons explicables ; demain j ' essaierai neanmoins des fouilles en 
quelques points . 

Les chiens de ce village sont malfaisants et hargneux au possible il se jettent sur nous en 
aboyant avec fureur et en cherchant a nous mordre . Depuis la Sm . . gh .. cha je ne puis les souffrir 
et que je suis sans cesse sur mes gardes pendant que j ' examine les ruines , je garnis 
traîtreusement mes poches de bons cailloux bien arrondis et bien pesants pour m' en servir au 
besoin . L' occasion ne tarde guere , car des que nou s rentrons au village ils se jettent t ous sur 
nous comme des betes feroces , je laisse approcher l e plus mechant en affectant un air pacifique 
et quand il est bien a portee je l e salue d ' un caillou a la tete qui le touche avec une si belle 
roideur qu ' il tourne sur l ui - meme et s ' enfuit en poussant descris per9ants jusque sur le toit 
d ' une maisonnette : ce coup heureux est immediatement suivi d ' un autre qui meurtrit les câtes 
d ' un second assaillant , puis d ' un 3eme qui rafle le pattes d ' un camarade ; toute la bande effrayee 
s ' enfuie sur des positions elevees d ' ou [elle] nous aboie a distance montre l es dents mais 
renon9ant a barrer le chemin que je viens de deblayer par mes hauts faits . C' est egal , c ' est 
avec plaisir que j ' en fusillerais un ou deux si j ' avais du gros plomb et un fusil . Demain s ' i l s 
me tombent dessus je l eur jouerai un tour sanglant . 

Nous allons faire visite au pope , colosse crasseux de cinq pieds 6 pouces orne d ' une superbe 
barbe noi re et pere de plusieurs enfants : c ' est devant chez lui que nous soupons a la nui t 
tombante et il nous donne la plus execrable nourriture qu ' on pu i sse manger . Ce repas est du 
raki , des oignons crus , du poisson sale a moitie pourri et des galettes de pain non leve 
semblable par le gout l' odeur et la couleur a des briques non cuites . 

Cependant cela s ' exprime jusque dans ses vetements ecclesiastiques et la frequence des bruits 
qu ' il fait entendre pendant le repas , bruits qui font chaque fois sursauter Madame Fleury sur 
son banc , temoignant que son estomac s ' accorde mal de ce regime . 

Boli ac a de sui te commence ses pratiques numismatiques , le primat lui amene a la file tous 
les paysans qui possedent des medailles ; ce magistrat qui a l ' honneur de loger notre guide et 
qui se donne beaucoup de peine pour le satisfaire , ne revient pas a notre ami . 

C' est un paysan a l ' air simple et intelligent qui differe passablement du 
domes t ique qui nous avons vu a Islaz ; il pa r le a Boliac se l on le mode antique en 

sous prefet 
le tutoyant 

et en l ' appelant frere ; ce qui exaspere ce dernier mal remis comme tous les republicains gu ' on 
emploie a son egard les manieres de l ' ancienne cou r ce ciont l ' autre se soucie peu n ' ayant point 
de place a perdre. 

I l nous le depeint comme un tyran de ces administres , un despote effroyable , un homme sans 
delicatesse : voyez ce miserable , ce gueux , il entre encore dans ma chambre ; or sa chambre est 
celle du malheureux primat qu ' il force ainsi de coucher a l ' etable . 

La nai vete de l ' egoisme est si comique qu ' el le nous des arme et nous allons nous coucher , 
penible installation sur nos planches raboteuses , nous couchons tout habi lles Madame Fleury a 
câte de sa fille Boissiere a câte de moi , on ne peut tenir que sur le flanc . Par la fenetre 
sans vitres les paysans regardent nos essais piteux. 

Me r credi [15 aoGt , Cel i u , Reschca] . 
Le reveil est facile , le lever plus facile encore , nous sommes moulus , fatigues , meurtris , 

ereintes de la mauvaise nuit que nous venons de passer sur le flanc . J ' eveille notre doroban 
qui couchait par terre devant notre porte , l ' un d ' eux est envoye a la recherche d ' un pot de lait 
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et l ' aut re a en requ i s i tion une cruche d ' eau et une terr i ne pour l a to i lette : les femmes 
supportent avec p l us de cou rage que jene l ' esperais l es epreuves un peu rudes du voyage , elles 
commencent a se former . 

Dans l e marecage qu 'i l nous faut traverser il y a une extraordinaire abond a n ce de poissons , 
nous voyons des pecheurs qui viennent de lever l e urs file t s ; i l s ont devant e u x de quoi charger 
une charrette , cela rappel l e l a peche miracu l e use de Raphae l . 

Au retour nous trouvons Boliac a l a maison , tou s ses proje t s ont echoue , l e pope , Bessarabesco 
et lui ont eu dans leur bateau une peur terrible qui les a f a it revenir vivement sur leurs pas . 

A la maison nous trouvons Bo l iac et ses deux acolytes r evenus de l eur voyage qui n ' a ete 
qu ' ebauche . Une peur terrible les a pris pendant q u' i ls traversaient l e fleuve et ils sont 
revenus precipitamment a terre : Boliac est furie ux , l e pope n ' est pas e n core remis de son 
emotion , Bessarabesco le plus flatteur [? ] des t rois garde un morne si l ence . Il paraît que le 
pope s ' est imagine voir sur la r i ve turque un homme arme d ' un fusil et qu ' il medita i t de 
s ' opposer a leur descente alors il s ' est jete dans le fond de l a barque en poussant des cris 
lamentables et en invoquant la Vierge et l es saints avec de telles marques de frayeur que les 
autres qui n ' avaie n t rie~ vu en proie a une venette effroyable ont f ait tourner bride aux rameurs 
et se sont jetes a plat ventre pou r ne pas servir de cible . Cette histoire racontee avec force 
gestes tragiques nous fait eclater de rire . Bol i ac exaspere de perdre l ' occasion de se procurer 
des medailles , aussi d ' avoir subi de telles emotions , nous traîne l e pope dans la boue ; c ' est 
un miserable , un âne , un ivrogne paresseux et lâche ; il ne merite pas le pos t e qu 'i l occupe du 
reste uniquement en souven i r des services rendus par son pere , un vieillard de 84 ans courageux 
et brave qui a le premier soutenu l a cause de la revolution et qu ' on a fait en recompense , 
primat d ' un riche monastere . Pour notre amusement j ' emous t ille Bo l iac : vous n ' avez rien vu n ' est 
ce pas , et le pope s ' est trompe . Ainsi sa poltronnerie nature l le aura seule cree ce fantâme. 
Mais non je n ' a i rien vu , ce miserable poussait de tels hurlements que je me suis jete a câte 
de lui , pensant qu ' on allait tirer . Bessarabesco n ' a rien vu non plus , mais on devine que sa 
peur n ' en a ete que plus grande . L ' histoire est trop drâ l e . 

Pour se remettre le pope se 
chere du pa i n noir des oignons 
i l en boit plus d ' un litre en 
Fleury qui ne peut souffrir 
commentaires pleins de degout 
Sa l aud! Le pope s ' aper~oi t tres 
grogne dans sa ba r be . 

fait servir a dejeuner ; c ' est un jour maigre et il fait ma i gre 
et du poisson sale . Mais l e raki n ' est pas maigre paraît - il , ca r 
ponctuant ses rasades par l e bruit que nous connaissons . Madame 
le pretre malpropre ne le qu i tte pas de l ' oeil et fait des 
a chaque brui t de son estomac - quel porc 1 - allons encore ! 

b i en de l' effet qu ' il produit sur la dame est tres mecontent et 

Je vais visiter mes fouilles et ne trouve rien ni mura i lles ni ha . .. Les paysans s ' en vont a 
leurs affaires des que j ' ai le dos tourne . Cela me degoute et je va i s partir demain . J ' explore 
les maisons du village , de chaque port e i l sort que l q u' un avec quelques medailles et des rogatons 
sans interet ; j ' achete un petit medaillon en marbre , represent ant l e sacr i fice a Mithra. 

Il n ' y a rien a voir n i r ien a faire , l ' argent que je depense ici est sottement perdu . Je 
reviens a la nuit tombante chez le pope , Boliac a rr ive un i nstant apres , i l m' annonce avec 
transport qu ' il avu un ouvrier decouvrir un gros [? ] . 

Boissiere reveille par le bruit sort de la chambre a l ' instant ou nous montons dans la voiture 
qui doit nous conduire a nos ruines qui ne sont pas a Karacal [Caracal] comme on me l ' avait dit 
mais bien a une heure de la pres d ' un village nomme Reschca . Le president du tribunal une 
creature de notre guide a mis sa caleche et ses chevaux a notre disposition . L ' infortune est 
tout - a - fait dans la main de Boliac et bien qu ' il ne partage en rien notre curiosite archeologique 
et qu ' il soit visiblement tres entete de perdre sa journee en recherches qui ne l ' interessent 
pas ... 

I l s ' agit d ' al l er explorer l es ruines de la vi l le antique situee a une heure environ de la 
ville de Karaca l, aupres d ' un vil l age nomme Reschca. 

Le president du tr i bunal accompagne dans notre expedition pour faciliter les recherches et 
meme il nous prete sa ca l eche et ses chevaux . Ce n ' es t pas que cela l' amuse bien au contraire , 
sa figure trahit tres nettement l ' ennui que nou s lui faisons eprouver. Mais c ' est une creature 
de Boliac il est dans sa main , il l ui faut se resigner . 

Plein de prevenances et d ' attentions , il souri t complaisamment a to u s les propos qui se 
debitent , ne parle que lorsqu ' on l 'inte r pe l le directement et semble toujours avoir peur de se 
compromettre . 

+ Boissiere reveille par le bruit que nous menions sort de sa chambre a l'instant ou nous 
montons en voi ture et demande a nous accompagner ; cette fois il est sorti de sa paresse 
hab i tuelle. Nous sommes au complet et ne pouvons du reste a t tendre qu 'il soit preta partir ; on 
laisse Bessarabesco pour lui servir de truchement , et l ui fai r e donner une voiture de l ouage et 
nous partons. 

La route que nous suivons jusqu ' a Resca est une voie romaine encore en assez bon etat . On 
t r aversait a utrefo i s sur un pont dont il n ' est pas reste de traces un pet i t cours d ' eau Bocur 
[?] qui enserre le vil l age . Maintenant i l est remp l ace par des troncs d ' arbres jetes negligemment 
sur des poutres branlantes , qu i n ' attendent qu ' une occas i on pour tombe r tout - a - fai t ; notre 
voiture le traverse cependant , Dieu sait avec que l s cahots , et au prix de quelques inquietudes 
pour les jambes des pauvres chevaux ; cette incurie est revoltante car i l suffirait de 3 jours 
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de travail et de guelgues madriers pour avoir un passage convenable ; mais personne n ' a le souci 
deces choses - la , guand le pont sera ecroule on cherchera · un gue et tout sera dit . 

Notre premier soin est de nous faire conduire chez le primat absent comme d ' habitude et d ' y 
commander a ses frais un dejeuner solide. Le sous prefet , le primat et les notables mandes par 
le president accourent pres de Boliac et le trafic de medailles s ' engage de suite . 

Echauffe par l es richesses gu ' on lui apporte et p l ein d ' espoir pour les objets gu ' il peut 
decouvrir encore , il fait prendre des pelles aux paysans et va commencer des fouilles . 

Pendant longtemps nous errons sur l ' emplacement de la ville antigue sans trouver une apparence 
de murai l le ni meme une pierre abandonnee sur le sol : tout a ete remploye dans les masures du 
vil l age ou a Karacal: la plaine entiere n ' est gu ' une succession de trous et de fouilles 
prat i guees pour l ' excavation des materiaux et l e sol couvert d ' une couche de debris de brigues 
et de poteries ramenees a fleur de terre par les bouleversements gui . . ff . . . en ce point depuis 
des siecles n ' est plus gu ' un vaste champs de chardons et d ' autres plantes malfaisantes . 

1) Voila donc les richesses gu ' on nous promettait . Mais Troesmis , tant meprise , est un musee 
precieux a cote de ce neant absolu. 

2) Ceci est un dernier coup. Il faut faire un deuil des esperances gue nous tenions encore 
en reserve sur la foi des hâbleries douteuses de nos sots valagues : tous les particuliers gui 
se sont meles d ' antiguites dans le pays ont fait des fouilles et contribue au bouleversement , 
le general Mavro [Mavro s ] , le prince Ghika , le papazouglou ont pilonne le sol de leurs tranchees 
et je viens trop tard. Boliac gui n ' est gu ' un âne veut aussi faire ses petites recherches , il 
me demande de lui designer un coin intact , il en choisit lui-meme guelgues autres et se livre 
a ses suppositions fantastiques , vraiment curieuses a suivre dans leurs divagations ; jamais les 
resultats produits ne sont venus soutenir ses espe rances , et jamais non plus il ne s ' est 
deco urage de ses deconvenues ; a defaut d ' autres gua l ites il a au moins le feu sacre . 

Talonne par la faim et brule du soleil , vers 11 heures , je retourne du cote du dejeuner en 
compagnie du president gue l ' amour des medailles ne suffit pas a nourrir et nous attendons 
impatiemment dans la maison l ' arrivee de notre numismate. 

Le rustre n ' arrive gu ' a lh ~ quand nous sommes plus qu ' a demi-morts de faim et de depit ; 
egoiste gredin , sauvage , âne grossier , gue le diable t ' emporte toi , tes gros sous et tes ineptes 
recherches . 

Le dîner se sert lentement et dans un profond silence ne de l ' abrutissement de la fringa l e . 
Le primat toujours absent saura ce gu ' i l en caute de recevoir des notabilites de Bucharest . 
Toute sa basse-cour a ete egorgee , son poulailler mis a nu , son raki verse a flots. Nous voyons 
de fi l er devant nous une multitude de volai l les en soupe en roti en grillades , etc . C' est un 
festin d ' honneur au petit pied; une douce gaiete grandit et augmente a chague plat , remplace la 
noire tristesse de l ' attente ; nous sommes satisfaits , sauf cependant le sous prefet gu i etait 
venu pour nous rendre hommage et que Boissiere et moi avons force de prendre place a table ; cet 
exces d ' honneur l ' intimide et l ' inquiete , i l cherche a se faire pardonner sa presence par 
l ' attention soutenue gu ' il donne au service du repas . 

[Jeudi 16 aout] 
Leve au petit jour je vais dans la galerie exterieure ecrire les notes journalieres en 

attendant le reveil de Boliac. Dans la cour etendus sur le sol et recouverts de pea ux de mouton 
ou de mauvaises couvertures dorment encore les domestigues de la ma ison . Cette pauvre petite 
Rhada [?] s ' eveille la premiere tourne deux ou trois fois comme un oiseau , rattache sa ceinture , 
roule sa natte et court nu - p i eds a son ouvrage ; les autres se dressent sur pied bientot apres 
et filent chacun de leur cote ; i l faut que ces gens aient un corps de bronze pour resister a 
cette rude existence gui ereinterait en peu de temps un homme ordinaire . 

Bessarabesco dort en plein air , depuis son depart de Bucharest . Le prefet de police etendu 
sur la trappe de l ' escalier ne s ' est peut - etre pas deshabille depu i s le jour ou i l a etrenne 
son uniforme ; maintenant crasseux et troue cependant il ne s ' en porte pas plus ma l. 

Ah voici du pittoresgue gui arrive: c ' est une bande de tsiganes vagabonds amenee par guelgues 
soldats dans la cour de l ' habitation . 

Les hommes , au nombre de trois ou quatre sont de beaux gas [sic ] bien decoup l es a l' air 
intelligent et ruse les femmes enveloppees de hai l lons toutes fletr i es , ridees , et d ' un type 
beaucoup moins beau. 

Tous marchent a pied derriere deux ou trois petits chevaux charges des bagages des enfants 
les p lus jeunes et de l ' attirail de la tente . 

Ils ont des cheveux noi r s et ondu l es et brillants gui feraient l ' envie d ' une jolie coquette ; 
des yeux admirables , grands , pleins de feu , et de profondeur , des traits d ' une distinct ion 
exguise ; c ' est une race admirable . 

Pendant que les hommes expliguent leurs affaires a Bessarabesco , les femmes retirent des 
paniers les petits gui passent la tete au-dessus du bord , comme des oi s eaux dans un nid et l es 
posent tout nu s sur la terre ou ils ra i dissent leurs petites jambes flechissantes , manguent de 
marcher , tombent sur le nez , s ' accrochent les uns aux autres . 

Voila des etres gui sont nes sous la voute du firmament sans avoir jamais dormi sous un toit 
et gui mourront de meme . 

Aucune des preoccupations des hommes civilises n ' entrent dans leurs tetes , ils ne savent point 
lire , n ' ont aucune religion connue , vivent au jour le jour , comme des an i maux sauvages, viennent 
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d'on ne sait ou , et disparaissent de meme. 
Leur origine est un probleme, leur existence un mystere, tous les efforts tentes pour les 

assimiler a la population stable sont restes infructueux , ils deperissent dans les villes comme 
les oiseaux pris au piege et mis en cage . 

Et cependant ils sont intelligents, et leur esprit delie qui est passe en proverbe , aussi 
bien que leurs friponneries, leur assure partout une superiorite sur le natif qui les met pres 
de lui et les exploite pour vivre . 

Ils sont veterinaires , forgerons, retameurs , fabricants de filtres d ' amour, etc . Que lle 
mysterieuse race et quelle plus mysterieuse existence encore, leur presence dans notre monde 
civil ise est aussi surprenante que le serait un mammouth ou une licorne dans une menagerie 
d'animaux vivants, ils sont les derniers echantil lons d ' une epoque disparue a jamais , celle ou 
les hommes en petit nombre sur la terre n'avaient ni l e sens de l'association ni la necessite 
des rudes travaux pour vivre et pour etre heureux. 

N' est - il pas etrange de pouvoir contempler face a face, dans notre temps , ces debris d' un 
monde a son berceau , ces specimens d'hommes primitifs, debout au milieu de notre monde, si vieux 
et si fatigue . 

Quelles reflexions ce spectacle fait naître . .. 
Mais ils s'en vont et mon reve avec eux. Le bonheur et la tranquillite que nous cherchons en 

vain , habite peut - etre sous l eurs tentes ... dormir librement sous le ciel plein d ' etoiles. 
Boliac sort de son appartement et nous partons tous les deux pour Rescha. Chemin faisant il 

me raconte des histoires fantastiques sur les fouil les qu'il a entamees la veille , deja il a 
trouve un tombeau Romain avec des ossements , des monnaies et des poteries funeraires; et l ' on 
est occupe depuis hier a deblayer l ' entree d ' un caveau qui doi t renfermer des richesses. Le 
primat accourt au devant de nous et nous conduit aux fouilles; car on a attendu notre arrivee 
pour desceller l ' entree du caveau. 

Je me trouve devant trois rangs de briques e talees sans mortier sur le sol ; je les fais enlever 
les unes apres les autres et constate qu ' elles ne recouvrent rien du tout; voila donc les 
murailles tant promises. Quel coup pour l' enthousiaste Boliac, i l n ' en croit pas ses yeux et 
donne l ' ordre de piocher la t erre; le primat donne l'exemple et creuse avec vigueur . Quand le 
neant est bien constate nous allons visiter un second trou , situe non loin de la ; celui-ci n'a 
pas meme donne une brique, un trois ieme puis un 4eme sont aussi peu productifs. Boliac fait un 
nez long d'une aune . On regagne le ruisseau ou l' on a creuse dans la vase et retire quelques 
debris de pots sans forme et sans valeur , que Boliac m'offre gracieusement pour ma collection 
particuliere. Je refuse son cadeau et les morceaux de cruche restent dans la boue. 

L' amateur d ' antiquites est decourage . Je creve de faim et pousse de toutes mes forces du cote 
de la cuisine sans y reussir . Enfin , apres avoir explore du haut de notre voiture toute la partie 
Ouest de la cite antique qui est baignee par le ruisseau et constate partout la ruine et le 
neant nous arrivons jusqu'a notre dejeuner , il est 1 heure 1/2. 

C' est effrayant comme les deceptions creusent un homme , c'est a peine si je peux me soutenir . 
Boliac a apporte du vin, une aimable cordialite regne pendant le repas , puis apres nous causons 
de choses tres interessantes tout en savourant le cafe. Tous les deux etendus sur le meme divan 
nous jabotons pendant deux heures .. . Boliac me fait l'historique de ses relations avec le prince 
Couza [Cuza) dont il a ete l' admirateur passionne avant d ' etre son detracteur systematique. 
L'administrateur est deplorable, tout est livre aux creatures , aux marghilaman , a Madame 
Obrinowitz dont il a un bâtard que la princesse Helene eleve comme son enfant, etc ... Il me 
raconte l ' histoire du papazouglou , agent russe , un âne et un traître loue en Roumanie pour servir 
les interets de la Russ ie, il nous raconte encore l' histoire de la couronne de Hongrie qu ' on 
l ' accuse d ' avoir vole . C'est Kossuth [Lajos Kossuth , revolutionnaire de 1848) qui la lui a 
confiee avant de quitter la Hongrie. Il l'a enfouie en presence de deux personnes dans l ' endroit 
ou elle a ete retrouvee depuis (privee de ses diamants il oublie ce detail qui m' a ete dit a 
Bucharest) . Le prince ne peut tenir longtemps , il a souleve trop de mecontentements, il faudrait 
un homme de genie, un liberal a l a main de fer pour empecher ce pays de tomber dans les mains 
de l'Autriche ou de la Russie - un Napoleon enfin - Radieux il me regarde dans les yeux pour 
scruter mes pensees int imes car il s ' obstine a croire que notre mission archeologique est doublee 
d ' un espionnage politique . 

•J Marie-Laure Crosnier Lecon te 
Chargee de la documentation en architecture au Musee d ' Orsay a Paris 
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Paul Baudry (La Roche-sur-Yon, 1828 - Paris , 1886) 
Portrait d'Ambroise Baudry 

lmpression moderne d'apres une plaque de cuivre 
Saint-Cloud, collection particuliere 
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Plan de Troesmis , 1865, aquarelle 

Porte principale de Troesmis fac;ade 
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ROE 

Troesmis , face laterale du plateau 

, • .. 

Troesmis, lebris trouves dans Ies touilces , aquarelle 
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Pages du cahier d'esquisses de Baudry ; 
a remarque le portrait de Cesar Bolliac 

Esquisse de Baudry; păysan roumain 
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PATRIMONIUL CONSTRUIT DIN BANAT 
ÎNTRE DEGRADARE ŞI CONSERVARE 

„Animarea", „punerea în valoare", sau „revitalizarea" repre
zintă o condiţie de bază a protejării monumentelor, iar păstrarea 
şi protejarea, urmăresc tocmai asigurarea funcţiei de animatori 
sau catalizatori , pe care monumentele o exercită în ambient, 
datorită valorii pe care o conţin. Astfel , circuitul se închide : 
utilizăm pentru a proteja şi păstrăm pentru a folosi. 

Necesitatea conservării patrimoniului construit se bazează 
pe această relaţie de fond extrem de simplă , ce se leagă de 
fapt de cerinţe fundamental umane de păstrare a dimensiunilor 
culturale, a specificităţii şi identităţii cadrului de existenţă . Faţă 

de acest sens absolut, înţelegerea sub toate faţetele a 
mecanismului de protejare şi aplicarea lui efectivă sunt 
influenţate de o varietate de probleme în condiţiile concrete din 
momentul de faţă , marcate de carenţe leg islative, de o 
economie în restructurare şi de modificări ale regimului de 
proprietate. 

Această situaţie nouă extinde lista factorilor ce ameninţă în 
mod curent patrimoniul construit (îmbătrânirea materialelor, 
agenţi distructivi naturali sau umani , permanenţi sau ocazio
nali) . Efectele nedorite sunt prezente de la nivelul urbanistic 
până la cel al detaliului de arhitectură , prin pierderi de 
autenticitate istorică, denaturări de semnificaţie de culturală , 

alterări sau anihilări de structură sau coerenţă arhitecturală . 

Aceste aspecte pledează pentru abordarea într-o manieră 

coordonată, la nivel de politică globală a protejării patrimoniului 
construit, în echilibru cu planificarea în amenajarea teritoriului. 

în Banat, această protejare înregistrează probleme 
suplimentare datorită pe de o parte suitei de acţiuni seismice 
din anul 1991 , pe de alta din cauza modificărilor mai accentuate 
în structura populaţiei, prin pronunţata diminuare a etniei 
germane. 

Astfel , în urma avariilor provocate de mişcările seismice se 
ridică problema salvării unor monumente aflate în stare · de 
precolaps, cât şi cea a păstrării integrităţii unor zone istorice 
grav afectate în structura fondului construit. Este în primul rând 
cazul localităţii Ciacova Uud. Timiş) , unde cula de secol XV 
prezintă crăpături şi dislocări , sau în comuna Banloc Uud. 
Timiş) , conacul aflat în restaurare , după prăbuşirea suferită de 
partea centrală a clădirii. Alte monumente, în special biserici (la 
Ciacova, Parţa , Partoş), ridică probleme de consolidare, care 
trebuie să respecte şi principiul reversibilităţii tehnicilor de 
intervenţie, pe care îl pretinde restaurarea monumentelor. 

În cazul zonelor istorice, grav afectate în Ciacova şi Băile 
Herculane, s-a ivit în urma avariilor situaţia înlocuirii, fie de 
elemente structurale, fie de întregi volume. În timp, efectul unei 
asemenea abordări riscă să transforme un ansamblu istoric, în 
cel mai fericit caz, într-o machetă la scară naturală . 

De altfel, zonele istorice au fost afectate şi de fenomenul 
general al dezafectării fondului construit din mediul urban şi 

rural. În Timişoara , în rezervaţia de arhitectură a nucleului isto
ric există construcţii în stare avansată de uzură, cu necesităţi 
de intervenţie urgentă şi chiar degradări prin distrugere voită , 

pentru eliberarea unor amplasamente, ca în cazul din strada 
Ungureanu nr. 2. De altfel, situaţia străzii Ungureanu, cu o parte 
din frontul estic dezafectată şi aflată în stare critică, ilustrează 
absenţa posibilităţii de sprijinire a protecţiei fondului construit 
de valoare, printr-o formă coordonată de intervenţie şi prin 
condiţii de închiriere stimulatoare pentru revitalizarea zonei . 

În mediul rural acest aspect al dezafectării apare mai 
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accentuat în zona nordică a Banatului , cu precădere în ţinutul 
din dealurile Lipovei , unde dispariţia unor localităţi viabile de 
secole , ca Vizma, Spata, Checheş , Topla, Bunea Mică , Hodoş , 

a ridicat şi probleme de conservare a patrimoniului . Cazul bise
ricii din satul Topla , mutată în muzeul satului din Timişoara , 

constituie un exemplu de salvare a arhitecturii de valoare din 
zonă . 

În localităţile din care a plecat populaţia germană , conser
varea fondului construit de interes ridică o serie de probleme, 
de la dezafectare la folosirea sezonieră de către o populaţie 
instabilă, sau la utilizarea cu modificări şi pierderi de elemente 
specifice, în special de faţadă . Problema preluării şi refuncţio
nalizării unor monumente dezafectate rămâne deschisă , cazul 
bisericii romano-catolice din Bobda, fără beneficiar şi utilizare 
de mai bine de zece ani , fiind , poate, exemplul limită . 

De altfel, aspectul funcţional în cazul acestor localităţi , între 
care unele deţinătoare de zone de rezervaţie , sau beneficiind 
de un fond construit valoros, a condus în ultimi ani la încercări 
de folosire temporară de către proprietarii din mediul urban. Mai 
pronunţat în judeţul Caraş-Severin (în zona Gărâna , Brebu , 
Sasca Montană) , fenomenul rezolvă problema întreţinerii 

locuinţelor, dar nu conduce la revitalizarea cu utilizare optimă a 
întregii gospodării. 

Modificările de statut juridic şi apariţia sectorului privat, ca 
proprietate individuală sau de grup, atrag unele consecinţe , 

între care pozitivă ar fi sporirea posibilităţilor de finanţare a 
intervenţiilor în zone istorice sau asupra unor monumente 
individuale. Pe de altă parte, sectorul privat intervine cu proble
me noi în domeniul protejării patrimoniului construit. Valorifi
carea acestuia presupune şi acoperirea unor dimensiuni 
culturale , educative, de frecventare , care pot aduce şi mijloace 
de finanţare a conservării şi întreţinerii monumentelor. În 
condiţiile de vid legislativ, ce marchează încă activitatea în 
domeniu , apare dificilă impunerea păstrării monumentului în 
circuit public după trecerea sa în proprietate privată. Cazurile 
sunt deocamdată rare, exemplul conacului Mercy din Carani 
Uud. Timiş) sau al conacului Atanasievici din Valeapai Uud . 
Caraş-Severin), trecute din proprietate CAP în sector privat, pot 
fi considerate şi ca semnale de alarmă . Ele scot în evidenţă pe 
de-o parte problema responsabilităţii statului în formularea 
politicii de protejare a patrimoniului construit, iar pe de alta , 
necesitatea eliminării unor restrângeri ale posibilităţilor de 
utilizare a acestuia. 

O aparentă descentralizare intervine tot ca factor de 
condiţionare a iniţiativei investitorilor, cu efecte directe în 
accelerarea unor modificări funcţionale asupra monumentelor. 
În momentul de faţă asistăm la asaltul funcţiunilor de mică 
amploare asupra patrimoniului construit, cu rezultate imediate 
de depreciere a construcţiilor şi de perturbare a protecţiei 

eficiente. Aceste amenajări vizează în special abordări de 
partere sau subsoluri, operând modificări de goluri , tâmplărie , 

finisaje , cu introducerea materialelor moderne şi a unei 
signalectici - insuficient studiate. Situaţia , prezentă în zone de 
rezervaţie de arhitectură din Timişoara, Lugoj , Caransebeş , 

Jimbolia, Deta şi în alte localităţi din Banat, ar putea fi 
ameliorată prin introducerea unor programe de faţade din 
partea administraţiei. La ora actuală se fac totuşi simţite în 
acest sens, preocupări şi intervenţii în zonele de rezervaţie 

pentru realizarea echilibrului între conservare şi păstrarea 
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caracterului clădirilor pe de o parte şi activităţile comerciale ce 
tind să se exprime dominant, pe de alta. 

Cu toate acestea, în condiţiile controlului de specialitate 
insuficient, a grabei în execuţie şi a posibilităţilor financiare 
modeste, asistăm la un fel de terorism ambiental susţinut şi de 
disfuncţia regulilor pieţei . Afectate în mod special sunt zonele 
de rezervaţie şi cele de protecţie a monumentelor, în puncte în 
care acestea nu se pot susţine prin însăşi valoarea lor. 

Fără a motiva fenomenul, una dintre cauze pare să ţină şi de 
mentalitatea şi gustul publicului, care are altă percepere a 
patrimoniului faţă de specialist. Dincolo de acest aspect, 
necesitatea educaţiei apare la ambele categorii , la care trebuie 
adăugată şi cea de-a treia, puterea. La această condiţionare 
subiectivă se adaugă constrângerile bugetare, care de cele mai 
multe ori au ca rezultat simplificările , unele acoperite chiar de 
motivaţii de specialitate, deşi prezintă pierderi de material 
autentic. Cazul înlocuirii planşeelor de lemn prin beton armat 
sub motivul că răspund mai repede, mai sigur şi mai economic 
condiţiilor de securitate a clădirii este, poate, exemplul cel mai 
la îndemână şi mai frecvent. 

În contextul lipsei legislaţiei pentru protejarea patrimoniului 
construit şi al posibilităţilor limitate de coordonare din partea 
administraţiei locale, micşorarea riscului intervenţiilor eronate 
conduce la necesitatea accentuării atribuţiilor specialistului în 
inventariere, opţiune arhitecturală, execuţie, în sensul 
pluridisciplinarităţii în cercetarea monumentelor şi elaborarea 
soluţiilor de conservare şi punere în valoare. 

În cazul existenţei opţiunii proprietarului, mai frecvent în 
dezacord cu criteriile restrictive din zonele protejate şi în lipsa 
normelor pe care factorul administrativ să le poată utiliza în 
asigurarea echilibrului de interese, arhitectul însuşi apare ca 
mediator între dorinţa beneficiarului , posibilităţi, interesul 
publicului şi al forului decizional. Acest rol presupune o clară 
ierarhizare a categoriilor de monumente, definirea nuanţată a 
diferitelor tipuri de intervenţie şi jalonarea lor printr-o meto
dologie generală pentru abordarea protecţiei monumentelor, cu 
accentuarea valorificării lor în ambianţa şi contextul proprii. 

în ciuda acestor necesităţi, poziţia specialistului oscilează 
încă între opţiuni extreme, derivate din confruntarea a două 
tipuri de tratare a intervenţiei : cea a integrării şi armoniz.ării cu 
specificul zonei protejate şi cea a nesubordonării până la 
contrast agresiv. 

În acest context, se înregistrează în prezent câteva tendinţe 
ce vizează în special relaţia monument - cadru , sau monu
ment - zonă de protecţie . De pildă, simptomatică este dorinţa 
generalizată de mutare a bisericilor de lemn, fenomen mai 
agresiv în Bihor, dar cu reflexe până în zona Făgetului din 
nord-estul Banatului . Această tendinţă a condus şi la ideea 
asocierii unei biserici de lemn cu ambientul complexului 
studenţesc din Timişoara . Propunerea a vizat mutarea bisericii 
de lemn din satul Căpăt , aflată în centrul satului, în vecinătatea 
bisericii de zid , minimalizând problema implantării sale într-un 
context urban complet modern. Într-o asemenea situaţie, 
protejarea sau salvarea monumentului par a fi doar un pretext. 

Domeniul conservării clădirilor de patrimoniu urmăreşte şi 

păstrarea mediului lor, din care delimitările zonelor de protecţie 
au ca scop accentuarea posibilităţilor de protejare. Tocmai 
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aceste zone sunt periclitate şi ameninţate de intervenţii 

modernizatoare, susţinute de criterii aleatorii. Cazul Bastionului 
din Timişoara, unde s-a realizat clădirea administrativă a 
trustului petrolier Sandra, într-o variantă agresivă, ilustrează 

efectul nefast al opţiunii arhitecturale. În alte situaţii , ofensiva 
se îndreaptă asupra zonei verzi, de cele mai multe ori 
constituind ea însăşi zonă de protecţie pentru monumente sau 
ansambluri urbane. Astfel, în oraşul Caransebeş, propunerea 
de construire a catedralei ortodoxe nu a exclus posibilitatea 
diminuării scuarului din zona istorică şi anihilarea relaţiilor 

spaţiale caracteristice ansamblului urban constituit în timp. În 
Timişoara, extinderea clădirii facultăţii de hidrotehnică s-a 
realizat tot în detrimentul zonei verzi , ocupând un teren supus 
regimului restrictiv al spaţiului verde de pe malurile Begăi. 

Lucrarea trădează lipsa preocupărilor de integrare arhitec
turală, atât în raport cu vechea construcţie , cât şi faţă de cerin
ţele sistemului de avizare. 

Acest aspect, al respectării unei documentaţii avizate, ridică 
încă probleme în protejarea patrimoniului construit. Astfel, 
cazurile bisericii de lemn din Cebza Uud . Timiş), modificată 

arbitrar fără respectarea documentaţiei, al vilei „Livia" din Băile 
Herculane, cu execuţie premergătoare proiectării , sau tentaţia 
de adăugare a turlelor la paraclisul din incinta mănăstirii Hodoş
Bodrog Uud . Arad) s-au continuat cu altele similare, de mai 
mică amploare, dar perturbante în conservarea patrimoniului 
construit. 

Pe lângă motivaţii ce trimit la insuficienţa măsurilor 

legislative şi administrative, la absenţa echipelor pluridiscipli
nare în serviciul tehnic de protecţie, la insuficienţa personalului 
de specialitate şi a mijloacelor tehnice , mai apare şi problema 
opţiunii la nivelul tuturor factorilor de care e dependentă o 
intervenţie. Iar pentru realizarea unui mecanism eficient de pro
tejare a patrimoniului construit, această opţiune are de depăşit 
vechiul clişeu al frânei în evoluţia urbană, asociat în mod 
superficial sistemului de protejare, în favoarea înţelegerii sale 
ca suport activ, cu o întreagă încărcătură creativă în modelarea 
ambientului. 

QUELQUES PROBLEMES DE LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE DU BANAT 

Resume 

La protection du patrimoine doit repondre aujourd 'hui a une 
variete de problemes parmi lesquels des changements 
economiques, de legislation et de propriete. Dans le Banat Ies 
effets se ressentent a partir du niveau urbain jusqu'au detail 
architectural, en venant aussi des tremblements de terre et du 
depart des allemands. Les plus menacees sont Ies zones 
historiques, dans les-quelles se produit la degradation des 
bâtiments et un changement fonctionnel en faveur de l'espace 
commercial. On surprend aussi la tendance de remodeler 
surtout Ies zones de protection des monuments et de realiser 
des extensions en defaveur des espaces verts. 
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Fig. 1. Turnul din Ciacova (sf. sec. XIV). 

Fig. 3. Pavilionul „egiptean" din ansamblul de la Banloc, 
construcţie dispărută după seismele din 1991 . 

Fig . 2. Conacul de la Banloc (1793) , după cutremurele din 1991. 
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(b) 

Fig . 4. Degradări structurale la biserica ortodoxă din Parţa : 
a) faţada sudică 
b) zona altarului 

(a) y 

Fig . 5. C l ădirea din sec. XVIII , Timişoara , > 
str. Ungureanu nr. 2, prăbuşită în 1994. 
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STUDIU ISTORIC BISERICA „SFINŢII VOIEVOZI" 
sat HOTĂRANI, judeţul OLT 

Situl istoric 

Satul Hotărani face parte astăzi din comuna Fărcaşele , 

judeţul Olt. Înainte de reforma administrativă din 1950, atât 
de-a lungul existenţei principatului Ţării Româneşti , cât şi în 
regatul României zona a făcut parte din judeţul Romanaţi . 

În antichitatea clasică evoluţia locală a fost profund 
influenţată de situarea în proximitate a cetăţii (civitas) romane 
Remula (sub actualul sat Reşca) , în al cărui teritoriu rural -
extins în sud până la acela sucidavens - intra şi actualul sat 
Hotăran i. Iradierea cap italei provinciei imperiale Dacia 
Malvensis - Romula - s-a extins în primul rând asupra aşezărilor 
limitrofe. Căci la Hotărani , după descoperirea unor cuptoare 
pentru ars cărămidă , a mormintelor cu sarcofage de piatră , a 
opaiţelor, s-a putut afirma existenţa unui vicus suburban . De 
asemenea, la Hotărani s-a descoperit în anul 1914 un tezaur 
monetar din care au putut fi recuperaţi pentru Muzeul Naţional 
de Antichităţi 25 denari romani republ icani şi trei tetradrahme 
bătute în insula Thassos. Ulterior s-a mai aflat un tezaur din 
care acelaşi muzeu a obţinut 15 monede de argint şi bronz, 
repartizate între domniile lui Hadrian şi Constantius al II -iea 
(sec. li-IV d.l.Ch). 

Datorită capului de pod roman de la Sucidava (Celeiu) , viaţa 
romană la Romula şi în întreg teritoriul ei rural a continuat până 
la finele secolului al IV-iea. 

Invazia hunilor este marcată la Hotărani de descoperirea 
unor cazane de bronz, pentru sacrificii , aparţinând acestei 
populaţii migratorii . 

Atât la Romula, cât şi în împrejurimi , datorită condiţiilor 

naturale, prielnice pentru agricultură , locuirea autohtonilor a 
continuat. O dovadă este şi apelativul , unic, de „ Romanaţi" al 
viitorului judeţ medieval , cât şi persistenţa tradiţiei romane, 
romanice, consemnată atât de savantul cercetător al Dunării de 
Jos, generalul conte Marsigli , cât şi de Dimitrie vodă Cantemir. 
Numele popular medieval al Romulei - „cetatea Antina" -, al 
drumului lui Traian - „drumul domnului de Rouă" - amintirea 
„ Curţilor lui Ler împărat", pe care Dimitrie Cantemir le leagă , 
firesc, de colindele anului nou despre "Ler, Aler Domnul", adică 
împăratul Aurelian, toate acestea constituie stratul profund al 
unui mental colectiv romanic. S ituaţia se răsfrânge asupra 
Hotăranilor, întrucât moşiile stăpânite de mănăstirea de aici 
acopereau la Reşca şi câmpul de ruine al Romulei. 

Cărămida , marmura şi alte spolii din vestigiile „Antinei" -
Remula - vor fi cuprinse în zidurile edificiilor medievale de la 
Hotărani şi în primul rând a curţilor boiereşti şi mănăstirii. 

Alexandru Odobescu semnala o cărămidă cu inscripţie romană 
(„l.S.P."?) şi remarca la Hotărani apa „ Marviţia " ce se vărsa în 
Olt. Numele ei ar putea fi , eventual , un alt martor, hidronimie, al 
Malvei romane . 

* 

Dacă peisajul istoric antic şi până la o vreme medieval a fost 
dominat de amenajarea romană şi romano-bizantină a 
teritoriului , vremurile cristalizării statale româneşti, secolele 
XIII-XIV, au fost ilustrate aici de afirmarea cnezatului lui Farcaş . 
Binecunoscuta diplomă a regelui Ungariei Bela al IV-iea pentru 
cavalerii Ioaniţi din 1247, confirmată peste câţiva ani şi de Curia 
pontificală romană , aminteşte între formaţiunile politice 
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româneşti din Ţara Severinului şi cnezatul lui Farcaş . 

Interpretările istorice mai vechi , tradiţionale (Onciul , Iorga, 
C.C.Giurescu) , situau cnezatul lui Farcaş în judeţul Vâlcea , 
întemeindu-se pe o combinaţie savantă , echivalenţa numelui 
cneazului Farcaş, în maghiară lYQ, şi a bazei toponimului slavo
român Vâlcea, tot lup. Spre deosebire de această interpretare, 
semantică , măcar aparent prea complicată , bunul cunoscător al 
topografiei oltene, Ioan Donat, şi marii genealogişti , specialişti 

ai evoluţiei familiilor boiereşti muntene, Grigore D. Florescu şi 

Dan Pleşia au plasat cnezatul lui Farcaş chiar în această zonă ; 

de bună seamă , atraşi în primul rând de suprapunerea 
toponimică aproape perfectă între numele cneazului şi a 
microţinutului Fărcaşele . La aceasta s-a adăugat , în concepţia 
lui Ioan Donat, legătura între statutul politic al cnezatului lui 
Farcaş - după cum rezultă din Diploma Ioaniţilor, într-o stare de 
subordonare mai accentuată faţă de Coroana Sfântului 
Ştefan - şi prezenţa masivă în zona de câmpie a migratorilor 
turcici , pecenegi , apoi cumani , ceea ce întârziase emanciparea 
politică românească, aşa cum se întâmplase în voievodatele 
Lithua şi al lui Seneslau , aşezate în ţinuturi deluroase, 
piemontane sau chiar submontane. Din partea lor, Dan Pleşia 
ş i Grigore D. Florescu au atras atenţia asupra persistenţei în 
arealul fostelor cnezate - dinainte de constituirea principatulu i a 
toată Ţara Românească - a unor mari domenii boiereşti. 

Acestor consideraţii trebuie să adăugăm pe aceea, de o ma
re însemnătate , a numelui medieval al judeţului - Romanaţi -
decriptându-se ca martor toponimic al continuităţii şi dăinuirii 

romanice în acest ţ i nut în mijlocul migraţiilor germanice, slave 
şi turcice, dăinuire sprijinită de capul de pod roman de la 
Sucidava - Celeiu , de interesul romano-bizantin şi bizantin pen
tru Dunărea de Jos şi mai ales pentru acest vad spre calea 
Oltului , vechiul drum imperial roman spre Dacia intracarpatică 
Transilvania . 

Întemeierea şi evoluţia mănăstirii 

Realităţile medievale târzii, a căror expresie ecleziastică va 
fi şi mănăstirea Hotărani , au stat sub semnul familiei boierilor 
locului. Reprezentantul ilustru al acesteia şi ctitorul mănăstirii a 
fost Dumitru (zis Mitrea), înalt dregător în domniile principilor 
Alexandru Mircea, Mihnea al II-iea „Turcitul", Ştefan „Surdul", 
Alexandru „cel Rău " şi Mihai vodă „Viteazul ", dominând 
întrucâtva viaţa politică a Ţării Româneşti în deceniile opt-nouă 
ale secolului al XVI-iea, cu excepţia , semnificativă , a guvernării 
lui Petru vodă Cercel (iulie 1583 - 6 aprilie 1585). 

Originar, poate dintr-una din Curtişoarele din Romanaţi sau 
Olt - căci tatăl său este Dragomir din Curtişoara -, căsătorit cu 
Neaga, fiica lui Vlaicu vistierul din Rumceni şi Cislău , mătuşa şi 

naşa de botez a doamnei Neaga, soţia lui Mihnea al II-iea 
voievod , Mitrea din Hotărani a fost totodată ctitorul bisericii 
Sfântul Gheorghe Vechi din Bucureşti (ante 1578), din păcate 
astăzi cu totul preschimbată . 

* 

Pe temeiul pisaniei de mai târziu , veleatul încheierii 
construcţiei bisericii din Hotărani este 7096 , ceea ce 
corespunde perioadei 1 septembrie 1587 - 31 august 1588 şi 
celei de-a doua şi ultime domnii a lui Mihnea al II-iea „Turcitul". 
Data încheierii construcţiei a putut fi preluată din pisania 
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originală sau dintr-o însemnare manuscrisă, dacă inscripţia 

votivă va fi căzut pradă martelării odată cu dubla hainie - a 
principelui Mihnea al II-iea faţă de biserica neamului său şi a lui 
Mitrea vornicul către domnul său , Mihai vodă Viteazul. 

Moartea năprasnică în 1596 a ctitorului , fără urmaşi direcţi 
şi succesiunea în averea sa a nepoţilor Drăguşin şi Mihail 
postelnic, proveniţi din doi fraţi, a fost, de bună seamă, un motiv 
pentru ca mănăstirea să fie lipsită de protecţie, odinioară 

asigurată de un mare boier şi dregător. Aceasta cu atât mai 
mult în împrejurările vitrege ale campaniilor antiotomane ale lui 
Mihai vodă Viteazul - cea din 1598 chiar în zona Nicopolei , a 
instabilităţii grave a situaţiei Ţării Româneşti din anii 
1600-1602, a continuării războiului cu Semiluna în 1602-1604 
şi a revanşei otomane din 1611-1612. Acum mănăstirea 

Hotărani a fost direct lovită, un detaşament otoman prădând-o . 

Afirmaţia peremptorie dintr-un repertoriu al monumentelor 
istorice oltene privitoare la închinarea Hotăranilor la Sfântul 
Munte după 1750 (A. Mincă, M. Butoi, 1984) este contrazisă 
categoric de consemnarea lui Paul de Alep despre dependenţa 
mănăstirii de Dionisiu . Absenţa unui eficient patronaj boieresc 
pare să fi determinat, - probabil , încă din vremea principelui 
Radu vodă Mihnea (1611-1616, 1620-1623), după o ipoteză 
plauzibilă (Em. Păsculescu-Orlea) - închinarea Hotăranilor 

mănăstirii Dionisiu de la Sfântul munte Athos. Dar nici această 
măsură , nici domnia lungă , reparatorie , a lui Matei Basarab nu 
a putut stăvili decăderea , accentuată în a doua jumătate a 
secolului al XVII-iea . 

* 

Abia domnia de ordine şi gospodărire lăuntrică a lui 
Constantin vodă Brâncoveanu (1688-1714) aduce mănăstiri i 

Hotărani şansa unei adevărate renaşteri , prin osârdia lui Matei 
Fălcoianu . 

Fiu de-al doilea al marelui vornic (1695-1705) Gheorghe 
Fălcoianu şi al Capiei, Matei îndeplinise în ultimii ani de 
dregătorie ai tatălui său funcţia politico-militară de căpitan de 
Cerneţi, însemnată prin rolul ei la o frontieră sensibilă între 
imperiile Romano-German şi Otoman. 

În refacerea mănăstirii, Matei Fălcoianu şi-a asociat 
cumnatul , marele binefăcător al lăcaşurilor bisericeşti şi 

mănăstireşti ale ţării, marele vornic Şerban Cantacuzino şi 

nemângâiata sa soţie de-a doua, jupâniţa Andreiana, născută 
Fălcoianu . Prin acesta, firesc, avea să fie implicat însuşi 

domnul ţării , Constantin vodă Brâncoveanu , văr primar al lui 
Şerban Cantacuzino. Împreună cu doamna Maria, principele va 
figura în galeria ctitoricească din pronaos. 

În aceeaşi teorie picturală de ctitori şi rude întâmpină şi 
chipul lui Radu stolnicul Fărcăşanu (t1659), a cărui fiică, Maria, 
a fost căsătorită cu Iordache Cantacuzino, unchiul lui Şerban 
Cantacuzino şi al principelui Constantin Brâncoveanu . Cu Radu 
stolnicul revenim în preajma Hotăranilor, întrucât el este 
întemeietorul curţilor boiereşti şi al capelei din Fărcaşele . Radu 
Fărcăşanu era fiul celebrului erou al luptelor lui Mihai vodă 
Viteazul , popa Stoica din Fărcaşa . Dar, dincolo de vitejie , 
ascensiunea popei la logofeţie tocmai în vremea lui Radu vodă 
Mihnea - Stoica din Fărcaşe este atestat logofăt între aprilie 
1612 şi mai 1623 - ba chiar la marea logofeţie (mai - august 
1624) sub minorul fiu al lui Radu vodă, Alexandru „Coconul", -
are altă explicaţie . Căci fiica popei Stoica, Maria, va numi pe 
Neaga străbunica sa; ori , această Neaga nu este alta decât 
soţia lui Mitrea vornicul şi mătuşa de frate a doamnei Neaga a 
lui Mihnea vodă „Turcitul", tatăl principelui Radu Mihnea. Astfel 
se stabileşte legătura dintre Radu stolnicul Fărcăşanu şi Mitrea 
vornicul din Hotărani. Nu întâmplător în pictura pronaosului 
figurează şi Radu Fărcăşanu , căpitan de roşii şi vistiernic -
prevaricator sub Matei vodă Basarab (1632-1654) , mare stolnic 
în 1655-1657, ucis din porunca lui Mihail Radu (Mihnea al 
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III-iea) voievod în vara anului 1659. Radu stolnicul fusese, de 
bună seamă, patronul mănăstirii din Hotărani în absenţa altor 
descendenţi mai apropiaţi sau mai vrednici ai familiei lui Mitrea 
vornicul. 

* 

După textul pisaniei, de mai multe ori invocată, fostul mare 
căpitan Matei Fălcoianu , aflând biserica Soborul Îngerilor 
stricată de trecerea timpului, „au dres-o şi au înfrumusiţat-o cu 
zugrăveală şi au făcut clopotniţa şi slomul". 

Dacă în ceea ce priveşte pridvorul (.,slomul") adăugirea sa 
după vrerea lui Matei Fălcoianu pare certă - în pofida opiniei 
contrare a regretatului Vasile Drăguţ (1964) - menţiunea ridicării 
clopotniţei mănăstirii a provocat confuzii. Aceasta datorită 

dăinuirii pe colnicul ce domină valea Tesluiului şi mănăstirea a 
înaltului turn , în fapt fortificatia principală a curtilor boiereşti din 
Hotărani. Înălţat cel mai probabil în vremea domniei lui Matei 
vodă Basarab, acest turn avea să devină abia mai târziu 
clopotniţă a mănăstirii. 

Tabloul ctitoricesc pictat după voinţa lui Matei Fălcoianu îl 
înfăţişează pe acesta şi pe Mitrea vornicul susţinând modelul 
bisericii , pe care se poate observa turnuleţul semicilindric 
adosat navei prin care urca scara spre clopotniţa situată 

deasupra pronaosului . Puternica bază ce se mai păstrează 

spre susţinerea turlei clopotniţă , înfundarea ferestrei sudice a 
pronaosului acoperit de turnuleţul scării , ale cărei fundaţii se 
bănuie imediat sub solul actual , toate confirmă forma bisericii 
din tabloul votiv. 

În a doua jumătate a secolului XVII apar peste pronaosul 
bisericilor cu plan de navă clopotniţe având la început scara de 
acces în interiorul zidului de N sau S, iar ulterior într-un turnuleţ 
poligonal adosat la exterior. Exemple ale acestui tip unde 
intrarea în turnul-clopotniţă se face din interiorul pronaosului 
întâlnim la biserica din Săcuieni (Dâmboviţa) , construită la 1606 
şi refăcută la 1651 , la biserica mănăstirii Strehaia, ctitorită de 
Matei Basarab la 1645, unde turnuleţul se află pe latura de sud, 
la biserica Sfinţii Împăraţi din Târgovişte , clădită tot de Matei 
Basarab la 1650, la biserica din Vlădeşti (Muscel) , ridicată la 
1657 (a cărei clopotniţă mai nouă respectă totuşi forma şi 

planul celei originare) , la refacerea din timpul lui Matei Basarab 
a bisericii Sfântul Gheorghe din Câmpulung, când se adaugă 
pronaosul actual şi turnul-clopotniţă pe latura de sud . Unele 
ctitorii cantacuzineşti şi brâncoveneşti continuă sau preiau în 
parte elemente ale tipului inaugurat de Matei Basarab, fapt 
constatat la biserica Naşterea Maicii Domnului din Doiceşti 

(Dâmboviţa), ctitorită de Constantin vodă Brâncoveanu la 1696 
şi terminată la 1717 după moartea sa , la biserica Sfântul 
Nicolae din Făgăraş, ridicată (1698) tot de Constantin vodă 
Brâncoveanu, la biserica Sfântul Gheorghe din Mogoşoaia , 

ctitorită la 1688, unde în turnuleţul clopotniţei, aşezat pe latura 
de sud, accesul se face din exterior şi nu din pronaos. Acelaşi 
acces, exterior, întâlnim şi la turnuleţul clopotniţei de pe latura 
de sud de la biserica Sfinţii Voievozi din Slăviteşti (Vâlcea), 
ridicată la 1751 în timpul domniei lui Grigore vodă Ghica. 
Dispunerea turnuleţului pe latura de nord sau de sud s-a făcut 
şi în funcţie de situaţia bisericii , în raport cu construcţiile din 
incintă . 

* 

Chiar dacă, în cumplita tragedie care avea să curme domnia 
şi viaţa lui Constantin vodă Brâncoveanu , a fiilor şi credin
ciosului său mare vistier lanache Văcărescu , şi printr-un reflex, 
continuată cu jertfirea Cantacuzinilor, în anii 1714-1716> - Matei 
Fălcoianu avea să supravieţuiască , ba încă să aducă însemna
te servicii ţării şi domnului de restaurare brâncovenească - Ioan 
vodă Mavrocordat (1716-1718) -, ctitoria sa de la Hotărani a 
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fost grav afectată . În cursul războiului veneto-austro-otoman 
din anii 1716-1718, încercând cu disperare revanşa faţă de 
succesele romano-germane, datorate supremei comande a 
principelui Eugeniu de Savoia, forţele otomane (turco-tătare) ce 
atacau Oltenia ocupată de Imperiali jefuiesc şi ard „până la 
pământ" mănăstirea . Însemnarea contemporană detaliază 
întrucâtva evenimentele: „au venit şi turci şi tătari de au robit 
ţara şi au ars case şi biserici , pe la toţi prădând tot, s-au 
întâmplat de au venit la sfânta mănăstire Hotărani şi au ars tot 
până la pământ şi au luat şi alte bucate ce au avut ale sfintei 
mănăstiri de au rămas numai pietrele arse". 

Refacerea deplină a putut avea loc abia către mijlocul 
secolului al XVI II -iea, după ce, prin pacea de la Belgrad (1739), 
Oltenia a fost reunită în domnia a toată Ţara Românească şi 
vechiul patronaj bisericesc al Fălcoienilor s-a putut manifesta 
din nou. 

Abia o jumătate de secol după aceasta, la 1801 , mănăstirea 
era din nou prădată şi jefuită în cursul uneia dintre incursiunile 
„pasvangiilor", bandele prădalnice ale vestitului Pasvan-oglu, 
rebelul paşă de Vidin . Împrejurările vitrege de la începutul 
secolului şi desfăşurarea pustiitorului război ruso-otoman din 
anii 1806-1812 a amânat reparaţia Hotăranilor până la 
începutul domniei lui Ioan vodă Caragea (august 1812 -
septembrie 1818). Cu acest prilej s-a adăugat pe latura de nord 
a altarului o proscomidie sau vestmântar. 

Pictura din vremea refacerii brâncoveneşti şi acoperişul au 
fost „înnoite" în timpul ocupaţiei ruse a principatelor române de 
„zugravul" postelnicul Barbu Coşovean ot Craiova şi fratele 
Marin, echipă de oarecare notorietate în Oltenia. Cu acest prilej 
a fost pusă şi pisania din naos de deasupra uşii de intrare care, 
după o invocaţie moralizatoare, relevă starea picturii : „această 
sfântă beserică fiind cu totul veche şi negrită" memorând 
reparaţia făcută - „s-au prenoit cu zugrăveală pe dinlăuntru cât 
şi pe dinafară împreună şi coperişu vechi înalt [ ... ) cu toată 

osteneala sfinţiei sale( ... ] Pafnutie [ ... ]" . 
Este ultima intervenţie de mari proporţii , „înnoitoare", la 

biserică . 

* 

Alături de patronajul boieresc, al ctitorilor şi descendenţilor 
acestora, desigur că un rol esenţial pentru păstrarea statutului 
şi îndeplinirea funcţiei socio-culturale a mănăstirii l-a avut 
zestrea funciară a acesteia. Temeiul îl alcătuia însăşi moşia 

Hotăranilor pe care se aflau, la 1845, cătunele Hotăranii, 

Ghimpaţii şi Ţigănia . Pentru trupul de moşie al Ghimpaţilor 

condiţia pusă de ctitor (poate chiar Mitrea vornicul) era - după 
tradiţie - ca din venitul ei să facă milostivire pentru săraci şi să 
mărite în tot anul câte 12 fete nevoiaşe . Pădurea Hotăranilor în 
suprafaţă de 1250 de pogoane şi via de pe culmea dealului 
alcătuiau acelaşi trup de moşie . I se mai adăugau moşiile 

Plosca (azi în judeţul Dolj) , Frunzarii, cu alt nume Răteasca, nu 
departe de schitul Gâlmele (azi în judeţul Olt) şi Reşca în 
cuprinsul căreia se înălţau până către mijlocul secolului al 
XIX-iea ruinele impunătoare ale Romulei. Ca şi alte aşezări din 
preajmă , mănăstirea Hotărani a profitat de „cariera" de material 
de construcţie - cu deosebire tegulae-le - pe care o reprezenta 
cetatea antică spre a-şi ridica sau meremetisi clădirile . O mare 
parte din ultimul paviment al bisericii fusese alcătuit din lespezi 
romane de calcar (0,6 - 1 m/0,3 - 0,4 m/0,08 - O, 1 O m), iar restul 
cu tegulae „de Remula" sau din vicus-ul local. 

Cea de-a cincea moşie a mănăstirii era Fundul Vornicului, 
toponim ce evoca, desigur, pe ctitorul Mitrea, marele vornic din 
Hotăranii celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVI-iea . Dar 
moşia Fundul Vornicului nu provine din înzestrarea mănăstirii 
de la întemeierea ei. 

După copia unui sinet, văzută în vremea domniei lui Cuza 
vodă de Cezar Bolliac, moşia Fundul Vornicului fusese dăruită 

mănăstirii Hotărani prin diatele lui Barbu şi Constantin 
Fălcoianu . Cei doi, fiul şi nepotul lui Matei Fălcoianu , 

îndepliniseră cu credinţă slujbele de căpitan de copii de casă şi 
de căpitan de dorobanţi la curtea lui Constantin vodă 

Brâncoveanu . Întemniţaţi alături de domn şi de familia sa la 
Istanbul, victime ale uneia dintre cumplitele epidemii de ci umă, 

cei doi lăsaseră in articole mortis moşia lor Fundul Vornicului 
ctitoriei familiei lor de la Hotărani. Diata celor doi a fost 
confirmată de Maria, soţia lui Matei Fălcoianu, răposat şi el 
după ce îndeplinise dregătoria de mare vornic la curtea lui Ioan 
vodă şi Nicolae vodă Mavrocordat. Stăpânirea de către 

Fălcoieni a moşiei Fundul Vornicului este şi o dovadă probabilă 
a descendenţei lor din familia primului ctitor al Hotăranilor, 

Mitrea Vornicul. 

* 

Printr-o stranie inversiune, mănăstirea subplanta în secolul 
al XVIII-iea familia boierească. Curţile cele vechi reveneau 
mănăstirii şi , poate, abia acum la al doilea cat al faţadei turnului 
se punea icoana proteguitoare. La aceste bunuri nemişcătoare 
se vor mai adăuga două vii lângă Caracal, case în acelaşi 

târguşor şi o moară pe apa Tesluiului. 
La începutul veacului al XIX-iea parte din moşia Fundul 

Vornicului ajunsese a fi arendată de familia aromânească 
Djuvara (Giuvara) de unde şi satul de clăcaşi al acestui 
domeniu s-a numit până acum Giuvărăşti. Se pare că o ramură 
a aceleaşi familii, Diamandi, arendase altă parte a moşiei 

Fundul Vornicului şi Hotăranii. 
În pofida veniturilor însemnate obţinute chiar şi prin 

arendare (către 1860 circa 6000 galbeni anual) - sume ce se 
îndreptau cu precădere spre Sfântul Munte - biserica şi ansam
blul mănăstiresc continuau să se degradeze cu repeziciune. 

Dacă modelul bisericii din tabloul ctitoricesc, repictat pe la 
1832, înfăţişează încă turla clopotniţei de peste pronaos cu 
turnuleţul adosat şi pridvorul deschis, cu probabilitate după 
cutremurul catastrofal din Ţara Românească de la 1838 s-au 
produs mari transformări. Clopotniţa şi turnuleţul ei au căzut 
poate chiar atunci şi , spre consolidarea pridvorului , arcadele au 
fost ulterior înfundate cu zidărie din cărămidă recuperată din 
dărâmături. 

* 

După ultima catagrafie a mănăstirii dinainte de secularizare 
(1863), alături de biserică , în incinta patrulateră din ziduri 
netencuite, se aflau : o casă de vălătuci, în proastă stare, cu 
două odăi podite cu scânduri de brad şi ferestrele fără geamuri , 
şi tindă cu cerdac în faţă şi acoperiş de şiţă, alături, o altă casă 
cu două odăi şi tindă podite cu scânduri de brad , cu ferestrele 
cu gratii şi geamuri, cu cerdac în faţă şi învelitoare din olane; 
casele egumeneşti din zid , pe pivniţă, având patru odăi şi o sală 
cu opt ferestre cu zăbrele de fier şi geamuri, cu şase uşi, din 
care două netede („drepte"), trei în tăblii şi una cu două 

canaturi , din tăblii , casă cu o galerie în faţă , toată pardosită cu 
scânduri de brad şi acoperită cu olane; o bucătărie de zid cu 
„ maşina" de gătit cu cuptor, tăvănită cu scânduri de brad, 
pardosită cu piatră („caldarâm") cu două ferestre, fără geamuri, 
dar cu „fiarele" lor ca şi cele două uşi, un grajd de zid pentru 16 
cai cu o magazie alături şi două odăi, una pentru vizitii , alta 
pentru păstrarea hamurilor, totul sub un acoperiş de olane; în 
fine, un şopron (remiza) pentru trăsuri, acoperit cu şiţă, cu o 
parte închisă cu două porţi şi alta deschisă , unde atunci se 
păstrau o trăsură cu arcuri, nouă, o căruţă „ nemţească", o sanie 
„legată în fier" şi un car. 

La 17/29 decembrie 1863 promulgarea legii secularizării 

averilor mănăstireşti , cu toată opoziţia şi demisia ministrului 
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Cultelor Alexandru Odobescu - ce sesizase pericolul legii lipsite 
de un regulament adecvat pentru monumentele istorice şi 

celelalte bunuri culturale-, avea să provoace, dincolo de carac
terul revoluţionar şi propagandistic, o adevărată catastrofă . 

Gestionarea averilor mănăstireşti secularizate s-a făcut cu 
dificultăţi enorme, pierderile fiind uriaşe , ireparabile sub raportul 
monumentalistic şi chiar al culturilor agricole „tehnice". 

La Hotărani , aplicarea secularizării avea să se facă de 
„curatorul" Radu Şapcă - vestitul paşoptist Popa Şapcă , tocmai 
instalat la cârmuirea aşezământului (noiembrie 1863). Din 
arhiva mănăstirii trimisă în parte de ultimul egumen grec Nifon 
la Muntele Sfânt Athos, parte distrusă tot de acesta, puţine acte 
aveau să fie salvate. Împroprietărirea pe moşiile mănăstirii a 
dus, într-un timp record , la ştergerea de pe suprafaţa pămân

tului a antichităţilor de la Remula (Reşca) . Astfel dispăreau cele 
mai impunătoare ruine de oraş roman din Ţara Românească . 

Devenită biserică de mir, fosta mănăstire era redusă în mai 
puţin de jumătate de secol doar la biserică şi la vechiul turn al 
reşedinţei boiereşti. Curţile erau cu totul fărâmate prin 
nepăsarea şi rapacitatea arendaşilor moşiei în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-iea. Şi chiar la 1898 sau 1899 şi turnul 
curţilor împreună cu bruma de arhivă şi biblioteca păstrate în el 
erau mistuite de un incendiu accidental. 

La 1909, când generalul Petre Vasiliu-Năsturel vizita 
Hotăranii , doar biserica şi frânturi din zidul răsăritean , din cel de 
miazăzi şi miazănoapte mai rămăseseră . În inspecţie în Oltenia 
la 191 O, Virgil Drăghiceanu cerceta în treacăt şi Hotăranii, 

propunând clasarea în lista monumentelor istorice atât a 
bisericii , cât şi a turnului , ceea ce se şi făcea , dacă nu printr-o 
lege specială , atunci prin decretul regelui Ferdinand I de la 
1915. 

Chestiuni de conservare-restaurare 

În vederea consolidări i şi conservării turnului în anii '60 la 
temelia sa s-a turnat o centură de beton şi s-a realizat un 
acoperiş din olane. 

În anul 1998, ansamblul format din turn şi biserică a fost 
inclus în planul naţional de restaurare al Ministerului Culturii -
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. 

Lucrările au debutat cu cercetarea arheologică (Ioan Pascu, 
Muzeul Sighişoara) a fundaţiilor turnului , prilej cu care a fost 
descoperită centura de beton turnată cu câteva decenii mai 
înainte. De asemenea, au fost investigate vestigiile subterane 
ale unei ,,î ncăperi " adosate spre nord turnului, socotită a fi , cu 
probabilitate, „o cameră de gardă". Cronolog ia etapelor de 
construcţie nu a putut fi lămurită prin săpătura arheologică , 

avansându-se totuşi presupunerea „ că turnul a fost edificat în 
aceeaşi perioadă cu mănăstirea şi curtea boierească, spre 
sfârşitul secolului al XVI-iea sau începutul veacului următor" 

(I.Pascu, în „Cronica cercetărilor arheologice'', Campania 1998, 
Bucureşti , 1999, p. 56) . 

Concluzie cel puţin ciudată atâta vreme cât mănăstirea a 
fost fondată , cert, în anul 1587-1588, iar boierii din Hotărani , al 
căror reprezentant de marcă fusese Dumitru (Mitrea) , îşi înce
puseră ascensiunea măcar de la mijlocul veacului al XVI -iea. 
După un hrisov al lui Mircea vodă Ciobanul din aprilie 1558 sau 
1559, Badea clucerul din Hotărani şi Crăciun dobândiseră încă 
din primele domnii ale aceluiaşi principe (1545-1552 , 
1553-1554) averile lui Bădica voievod (Radu vodă Bădica, 

oct./nov. 1523 - ian . 1524). Ori Bădica , fiu nelegitim al lui Radu 
vodă cel Mare, fusese totodată unchiul lui Theodosie voievod , 
nefericitul copil al lui Neagoe Basarab. Originea basarabească 
a lui Radu vodă Băd ica şi moştenirea averii sale de acest 
Badea din Hotărani pot conferi boierilor de aici o ascendenţă 
dintre cele mai ilustre sau cel puţin obţinerea unei situaţii 
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materiale strălucite , explică înălţarea politică a acestora la 
mijlocul secolulu i al XVI-iea . Cu mare probabilitate, curţile 

boierilor din Hotărani datau tot de atunci , în orice caz din 
vremea când Mitrea , mare comis, intrase în sfatul domnesc al 
lui Alexandru vodă Mircea (1568-1577). Oricum, însă, genea
logia boierilor din Hotărani rămâne sarcina unor cercetări 

istorice viitoare. Dacă observaţia făcută cu prilejul ultimelor 
săpături arheologice relativă la existenţa unei faze anterioare 
de construcţie şi deci de funcţionare a turnului se va confirma, 
atunci această fază ar putea corespunde cronologic momen
tului de afirmare economică , apoi socială şi politică a boierilor 
din Hotărani , mijlocul secolului al XVI-iea . 

Reconstituirea evoluţiei sitului istoric în legătură cu proiectul 
de restaurare al bisericii evidenţiază conexiunile neapărate ale 
acestuia cu un program de cercetare istorică şi arheologică , 

indispensabil adoptării justelor variante ale restaurării. 

* 

Înfăţişarea actuală a bisericii reprezintă forma mult 
degradată a etapei brâncoveneşti . Refacerea turlei impune 
cercetarea arheologică pentru descoperirea fundaţiilor 

turnuleţului ce adăpostea scara de acces în turlă, turnuleţ 

adosat la sud în dreptul ferestrei pronaosului. 
Cercetarea arheologică este, de asemenea, chemată să 

lămurească vechimea pridvorului - dacă acesta aparţine doar 
fazei brâncoveneşti , aşa cum indică pisania de la 1707-1708, 
sau , dimpotrivă , a existat încă de la construirea bisericii la 
1587-1588 - şi , fireşte , dacă edificiul înălţat de Mitrea vornicul 
din Hotărani nu fusese cumva precedat de o altă construcţie de 
pe acelaşi loc. 

Raporturile cronologice ale bisericii cu incinta şi cu celelalte 
edificii monastice , în primul rând casele egumeneşti cu pivni
ţe - semnalate de catagrafiile târzii - cât şi neapăratele chilii şi 
poarta , cu eventualul său turn , nu îşi pot afla răspunsul decât 
tot prin cercetarea arheologică . 

* 

În sfârşit de o notabilă însemnătate ştiinţifică este stabilirea 
raporturilor dintre incinta monastică şi curţile boiereşti. Dacă 

cercetările arheologice de la turnul singur supravieţuitor al 
curţilor par a fi încheiate - cu rezerva obţinerii unor certitudini în 
privinţa existenţei şi planimetriei primei fundaţii , anterioare 
elevaţiei actuale - investigarea curţilor boiereşti ar fi singura în 
măsură să lămurească începuturile sitului istoric de la Hotărani . 

Se conturează astfel un program de cercetare în mai multe 
sectoare: biserica, incinta monastică şi curtea boierească . 

Amploarea săpăturilor va fi determinată atât de rezultatele 
primelor investigaţii în fiecare sector, cât şi de opţiunea de 
conservare-restaurare adoptată în proiect. 

Din punct de vedere al logicii ştiinţifice , refacerea clopotniţei 
pe pronaos (faza 1707 /1708) atrage după sine reconstrucţia 
turnuleţului cu scară de acces; restaurarea, sub orice formă , a 
bisericii impune refacerea zidurilor incintei monastice şi a porţii 
pentru definirea ansamblului monumental şi o mai bună 

protecţie ; refacerea şi, deci , închiderea unei incinte, oarecum 
excentrică faţă de satul Hotărani de astăzi , presupune totuşi 
crearea unei locuinţe în interiorul vechii curţi mănăstireşti , al 
cărui amplasament optim şi economic nu poate fi decât peste 
pivniţele - descoperite şi cercetate arheologic - ale fostelor case 
de zid egumeneşti . Sistematizarea verticală a incintei 
mănăstireşti trebuie desigur precedată de o cercetare 
arheologică , cu atât mai mult cu cât sondajele geo au scos la 
iveală necropola perieclesială . 
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OPTIUNI ŞI VARIANTE DE RESTAURARE 
REIEŞITE DIN CERCETAREA ISTORICĂ 
PRELIMINARĂ 

1. Cercetarea istorică preliminară a putut circumscrie, cu 
suficientă probabilitate, existenţa a trei faze principale de evolu
ţie constructivă a bisericii fostei mănăstiri Hotărani, a căror 
identificare conduce , aproape de la sine, la conturarea unor 
opţiuni şi variante de restaurare. 

2.1. Biserica în prima sa fază - 1587/1588 - era de tipul bise
ricilor sală , fără pridvor şi turlă . În această fază , acoperişul avea 
streaşina îndestul de amplă spre a feri zidurile bisericii de 
intemperii. 

2.2 . După distrugerile de la · 1612 şi etapa de degradare 
treptată de-a lungul întregului secol al XVI 1-lea, faza 1707 /1708 
poate fi asimilată cu o adevărată remodelare/reconstrucţie, a 
cărei reprezentare figurativă este macheta din tabloul 
ctitoricesc. 

Planimetric, acum se adaugă pridvorul deschis şi turnuleţul 
semicircular pentru scara în colimai;:on de acces la turla
clopotniţă . Tot acum se înalţă peste pronaos turla-clopotniţă şi 
se reface acoperişul cu streaşina largă , adaptat sistemului de 
boltire al pridvorului, precum şi accesului acoperit de la scara în 
colimai;:on prin turnuleţul adosat la exterior pronaosului. 
Reconstructia încheiată la 1707 /1708 a avut în vedere o 
refacere a ·întregului parament al bisericii, inclusiv a brâului 
(spre a-i asigura continuitatea) şi a cornişei -, apoi retencuirea 
ei şi refacerea decoraţiei cu imitaţie de asize de cărămidă 
alternate cu blocuri de piatră , probabil iniţială (1587 /1588) - a la 
maniere antigue. 

Adiacent, acum se închide fereastra sudică a pronaosului 
odată cu ridicarea turnuleţului scării spre clopotniţă , fapt 
dovedit de continuitatea picturii din epoca brâncovenească la 
interior. 

Tot în această etapă se pune şi pisania refacerii patronate 
de Matei Fălcoianu, pisanie amplasată , probabil, la interiorul 
pridvorului deasupra cadrului uşii de intrare în pronaos. 

2.3. După noile degradări din secolul al XVIII-iea şi, mai cu 
seamă, ca urmare a cutremurului catastrofal de la 1838 s-au 
făcut ultimele refaceri ale bisericii . Ele trebuiau să ţină seama 
de distrugerea turlei-clopotniţă şi a turnuleţului scării de acces 
la ea, de grava zguduire a pridvorului. Astfel s-a renunţat şi 
demantelat total turnuleţul semicircular (elevaţia) şi turla; s-au 
înfundat golurile pridvorului , cu atât mai mult cu cât trebuia 
asigurată rezistenţa zidurilor spre susţinerea noului fronton , 
neoclasic, înălţat acum în acord cu moda. Cu această ocazie se 
reamplasează şi pisania la exterior spre înfrumuseţarea noului 
fronton, iar turla de zid prăbuşită este înlocuită cu una din 
tinichea, cea care apare în fotografii din primele decenii ale 
secolului al XX-iea. 

3.1. în această viziune, opţiunile principiale de restaurare, 
se pot îndrepta spre o puritate stilistică sau spre una care să 
păstreze cât mai mult din substanţa istorică . Spre a fi cât mai 
bine înţeleşi, substanţa istorică nu este numai cea originară, ci 
tot ce s-a adăugat până în pragul epocii contemporane. 

între aceste opţiuni principiale îşi pot găsi locul numeroase 
variante . 

3.2. O primă variantă poate avea în vedere păstrarea 

aproape totală a situaţiei edificiului actual , adăugându -se, 

eventual o turlă din material uşor şi prevăzându-se accesul 
spre interiorul ei cu o scară mobilă. 

Este astfel refăcută aproape înfăţişarea bisericii de după 
1838, o imagine din vremuri de decădere . Mărturisim că estetic 
nu ne putem opri asupra acestei variante, de conservare 
integrală . 

3.3. O a doua variantă , la antipodul acesteia, ar avea în 
vedere revenirea la forma originară din anii 1587/1588 printr-o 
restructurare radicală, dramatică a edificiului. Pridvorul şi baza 
turlei ar urma să fie îndepărtate, de asemenea şi proscomidia . 
Actualul fronton, cornişa şi brâul ar avea aceeaşi soartă . 

Fereastra sudică a pronaosului ar urma să fie deschisă şi 

ancadramentul originar refăcut. 
între consecinţele grave ale adoptării acestei variante ar fi 

pierderea rezolvării boltirii şi a picturii din pridvor . şi 
descompletarea aceleia, brâncoveneşti , din pronaos datorită 
deschiderii ferestrei de pe latura sudică . Din punctul de vedere 
al istoricului de artă , această variantă este inacceptabilă . 

3.4. O a treia variantă este revenirea la înfăţişarea din epoca 
brâncovenească, consfinţită de pisania de la 1707 /1708 şi 

redată de modelul bisericii din tabloul ctitoricesc. 
în acest caz îndepărtările de substanţă istorică sunt relativ 

reduse: desfundarea arcelor pridvorului, demontarea atticului, a 
frontonului şi a actualului acoperiş . 

O excepţie, notabilă , trebuie făcută pentru construcţia 

proscomidiarului în vremea domniei lui Ioan vodă Caragea 
(1812-1818) . întrucât este vorba de o dezvoltare funcţională , 
organică , a bisericii la începutul epocii moderne, dezvoltare 
corespunzătoare şi unei necesităţi actuale, menţinerea sa se 
justifică. în general au fost îndepărtate intervenţiile etapei de 
degradare - de felul înfundării arcelor pridvorului. Desigur se 
poate obiecta că menţinerea clădirii proscomidiarului ar atrage, 
printr-o logică a restaurării, şi păstrarea frontonului. Dar 
frontonul nu reprezintă o dezvoltare organică, ci o transformare 
răspunzând gustului vremii , lipsită de coerenţă în raport cu 
restaurarea formei brâncoveneşti a edificiului. Este de subliniat 
însă că o parte a cărămizii acestora (fronton şi cornişă) provine, 
desigur, din demantelarea turnuleţului scării de acces la turlă şi 
a turlei însăşi ; recuperate cele intacte, cărămizile de la 1700 vor 
reveni în formele brâncoveneşti . Conform acestei variante, prin 
anastiloză s-ar reconstrui atât turnuleţul semicircular, adăpost 
al scării de acces în turlă cât şi turla. 

3.5. în toate variantele acoperişul va trebui remodelat. 
Dintre toate variantele principale prezentate mai sus, ultima 

(3.4 .) are avantajul păstrării în întregime a picturii şi a refacerii 
monumentului în forma sa cea mai valoroasă din punctul de 
vedere monumentalistic. 

între aceste variante principale pot exista unele 
intermediare, legate mai ales de refacerea prin anastiloză a 
turlei şi turnuleţului scării de acces (varianta 3.4.) . 
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"Copie după Hotărnicia cea veche 
a moşii Recicăi" 

ANEXA 

"Noi doi boieri anume Matei Fălcoianu biv vei căpitan i Costandin Comănescu// care am fost luaţi din porunca mării sale 
domnului nostru Ioan Costandin Ba//sarab vv. de dumnealui Mihai Fărcăşanul biv vei căpitan i brat ego Costandin , şi de //Matei 
căpitan Fărcăşanul ca să le împărţim moşia Hotăranii , i moşiea Murgenii pe-n două// 

Deci noi văzând porunca Mării sale lui vodă şi cu sluga mării sale Vasile v. portar, am mers la această moşie şi le-am căutat 
semnele şi hotarăle , păn petre şi prin semne//şi fiind moşiea Hotăranii cu moşiea Murgenii partea dumnealor alăturea// 

Am tras-o peste Tezlui despre Caracal , din piatra de la măgura Mare pană în//hotarul Dobroslăvenilor peste Padină s-au găsit 
stânjeni 550 şi în moşiea Mur//genilor stânjeni 250 unde să desparte de moşiea Hotăranilor, intrând în moşiea//Dobroslăvenilor, 
dintr-aceşti stânjeni s-au dat căpitanului Matei Fărcăşanul// să ţie toată moşia Murgenilor partea dumnealor stânjini 250 şi din 
moşiea//Hotărani stânjini 150 cari să fac stânjini 400 pân două// 

Măsurându -să şi la silişte pe drumul cel de piatră s-au găsit moşiea Hotăranilor//i Murgenii stânjini 1007. Dintr-aceştia s-au dat 
căpitanului Matei Fărcăşanul//pe din două stânjini 505 însă cu stânjini 3 care s-au dat mai mult, pentru că-I/ci au fost mai scurtă 
moşiea Murgenii , şi s-au făcut semne pănă în şanţul cetăţii// şi s-au dat căpitanulu i Mihai Fărcăşanul i brat ego Costandin pe din 
două stânjini//502 pănă în hotarul călugăresc// 

S-au tras şi din balta judeţului pănă în hotarul călugăresc al Murgeni/fior şi s-au găsit stânjini 625 dintr-acestiea s-au dat 
căpitanului Matei Fărcăşanul//pă lângă Murgenii mănăstirii Hotăranilor stânjini 312/2 şi s-au dat căpita//nului Mihai Fărcăşanul i 
brat ego Costandin pe despre Hotăranii mănăstirii 312/2// 

Şi iar s-au mai tras din Crucişoară până în hotarul Murgenilor mănăstirii şi// s-au făcut stânjini 725. Dintr-aceştia s-au dat 
căpitanului Matei Fărcăşanului// pe din sus stânjini 412/2 şi lui Matei căpitanul i brat ego Costandin stânjini// 412/2 pă lângă 
moşiea mănăstirii Hotăranii. 

Drept aceea am dat această carte a noastră dumnealui căpitanului Mihai Fărcăşanul// i brat ego Costandin să aibă a ţinea şi 
a- şi stăpâni fieştecarele partea pă unde li s-au dat// şi li s-au venit să stăpânească cu bună pace//. Iulie 15 leatul 7220// Matei 
Fălcoeanul biv vei căpitan Costandin căpitanul Comănescu//" 

(f. 1 v) Notă de la 15 ian . 1848 privind aceste moşii învecinate moşiei "schit Recica" 

Arhivele Statului Bucureşti , fond "Mănăstirea Hotărani ", Doc 11/3 

Biserica cu incinta 
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Vedere sud-vest 

Faţadă sud 

Vedere sud-vest 
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Rămăşiţele zidului de pe 
latura de nord a incintei 

y 

Pisania - faţadă sud 
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ISTORIA CNMASl-DMASI 1989-1993 

1989 
În decembrie 1989 are loc o primă întâlnire a specialiştilor 

din domeniu (istorici de artă , arhitecţi , istorici , arheologi , 
restauratori etc.), care discută necesitatea reînfiinţării DMI şi 

CMl 1. Grupul de iniţiativă format din prof. dr. arh . Gr. Ionescu , 
arh . dr. Radu Popa, dr. arh. Eugenia Greceanu, prof. dr. arh . 
Aurelian Trişcu, dr. arh . Peter Derer etc. i-a a legătura cu 
Ministrul Culturii Andrei Pleşu şi pregătesc actul normativ 
corespunzător. 

1990 
5 februarie 1990, DECRETUL 9111990 al CFSN de Înfiinţare 

a CNMASl-OMASI 
Prin Decretul Consiliului Frontului Salvării Naţionale se 

stabileşte înfiinţarea COMISIEI NAŢIONALE A MONUMEN
TELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR ISTORICE 
(CNMASI), organism autonom, pe lângă Ministerul Culturii , cu 
putere de decizie în domeniul monumentelor istorice. 
Preşedintele lui este prof. dr. arh . Grigore Ionescu care-i va 
propune componenţa . Comisia coordonează întreaga activitate 
de „evidenţă, protejare, conservare, renovare şi punere În 
valoare a monumentelor". 

Comisia Naţională va prezenta în termen de 90 de zile 
propuneri de reglementare în domeniul său de activitate. 
Organul operaţional al Comisiei este DIRECŢIA MONUMEN
TELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR ISTORICE 
(DMASI). Aceasta este o instituţie bugetară, cu personalitate 
juridică , în subordinea Ministerului Culturii . 

20 februarie 1990, ORDINUL 79 al Ministerului Culturii 
privind componenţa CNMASI 

Ordinul 79 nominalizează , pe baza propunerilor preşedin
telui , comisia multidisciplinară formată din 36 de membri - 16 
arhitecţi , 5 istorici, 4 istorici de artă , 3 arheologi , 2 ingineri , 2 
pictori , 2 etnografi , 1 pictor restaurator şi 1 preot. 

2 aprilie 1990- Înfiinţarea DMASI 
DMASI începe să funcţioneze cont. dr. arh . Peter Derer fiind 

numit director, de către ministrul culturii cu acordul preşedintelui 
CNMASI. DMASI cuprinde 3 compartimente: cel ştiinţific cu 
serviciile de documentare şi evidenţă , cel tehnic cu serviciile de 
avizare şi proiectare şi cel administrativ. Se recuperează 

(conform Decretului 91/5.11) clădirea (vechiul sediu al DMI) , o 
parte din arhivă, fototecă şi biblioteca fostelor organisme în 
domeniu (CMI , DMI, DPCN). Se aduce de la Muzeul Naţional 
de Istorie secţia de aerofotogrametrie şi evidenţa siturilor 
arheologice cu arhiva de hărţi. 

DMASI urma să aibă 124 angajaţi dar se constată de la 
început lipsa cadrelor de specialitate. Deci se acoperă cam 1/3 
din posturi . Programul DMASI stabilit de CNMASI : 

- revizuirea, actualizarea Listei monumentelor istorice pe 
baza listelor existente la OJPCN şi difuzarea ei în mod 
oficial după aprobarea de către CNMASI ; 
- avizarea lucrărilor de intervenţie la clădiri declarate 
monumente istorice (conform Listei emise prin HCM în 
1955) şi la clădirile din zona de protecţie a monumentelor 
istorice; 
- monitorizarea situaţiei monumentelor istorice în special ale 
celor cu şantiere deschise în lucru sau abandonate (cu 
atenţie deosebită acordată acelora părăsite în urma desfi-

1. DMI =Direcţia Monumentelor Istorice; CMI =Comisia Monumentelor Istorice 

CEZARA MUCENIC 

inţării DPCN , în 1977 prin transformarea sa dintr-o direcţie 
amplă , subordonată CCES într-un compartiment redus a 
acestui minister) ; 
- stabilirea de relaţii cu organisme similare din alte ţări: 

Franţa , Germania, Anglia , Ungaria etc. şi cu organismele de 
resort internaţionale : UNESCO, Consiliul Europei -
Comitetul patrimoniului cultural , ICCROM, ICOMOS. 

August 1990 se decide apariţia RMI şi BCMI 
CNMI decide cu acordul ministrului culturii reapariţia 

publicaţiei de specialitate REVISTA MONUMENTELOR 
ISTORICE (RMI) , continuatoarea bine cunoscutei reviste a 
domeniului anterioare lui 1990 numită succesiv; BULETINUL 
COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE şi REVISTA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ . Urmează să fie o 
publicaţie ştiinţifică despre cercetările în domeniul monumen
telor istorice (2 numere pe an); 

Se hotărăşte , în vederea unei mai complete informări , 

apariţia revistei BULETINUL COMISIEI MONUMENTELOR 
ISTORICE (BCMI) , publicaţie nouă de informare asupra 
problemelor curente ale monumentelor istorice, inclusiv a 
aspectelor administrative , legislative sau de punere în valoare 
(patru numere pe an) . Ambele publicaţii apar sub egida 
ştiinţifică a CNMASI şi sunt administrate şi finanţate de 
Ministerul Culturii. 

August 1990 INSTRUCŢIUNILE CNMASI privind măsuri de 
protejare a monumentelor istorice trimise de MINISTERUL 
CULTURII cu recomandarea respectării lor 

Până la apariţia unui cadru legislativ [având în vedere că 
prin Decretul 90/1990 de înfiinţare a Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor s-a abrogat legislaţia în domeniu 
respectiv Legea 63/197 4 a patrimoniului cultural naţional care 
se ocupă de patrimoniul istoric atât imobil cât şi cel mobil şi 

HCM 661/1955 privind păstrarea şi folosirea monumentelor de 
cultură] MC şi CNMASI trimit către toate Inspectoratele 
judeţene de cultură şi muzeele judeţene în subordinea cărora 
se află Oficiile pentru patrimoniul cultural naţional inclusiv cele 
ale Municipiului Bucureşti , o serie de Instrucţiuni generale 
care acordă CNMASI autoritatea deplină privind Monumen
tele Istorice. 

CNMASI îşi organizează activitatea. Se stabileşte un 
program care prevede şedinţe lunare ale Comisiei în plenul său 
şi săptămânale ale Biroului Comisiei împreună cu directorii 
DMASI care formează Comitetul director. în cadrul acestora se 
analizează problemele curente şi speciale şi se fixează 

strategia pe care o urmează DMASI în activitatea sa . 
Pentru discutarea şi în special avizarea intervenţiilor la 

monumentele istorice specialiştii CNMASI s-au împărţit pe cinci 
secţiuni şi anume: arheologie , arhitectură şi inginerie , 
ansambluri şi zone istorice, arhitectură rurală , componente 
artistice ale monumentelor (pictură, sculptură etc.). Fiecare 
secţiune are un secretar dintre angajaţii-profesionişti ai DMASI 
şi în completarea membrilor CNMASI , sunt invitaţi şi alţi 

specialişti colaboratori asigurându-se astfel găsirea celor mai 
bune soluţii la problemele puse în discuţie. 

CNMASI susţinută de Ministerul Culturii începe să emită , 

conform prevederilor Decretului 91/1990, decizii privind proble
mele monumentelor istorice, decizii care se transmit în teritoriu . 
în acelaşi scop, se stabileşte comunicarea şi posibilita ~ea de 
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emitere de decizii împreună cu alte comisii de specialitate: 
Comisia Naţională pentru Urbanism şi amenajarea teritoriului şi 
Comisia muzeelor şi colecţiilor. 

21 mai 1990 adresa CNMASl-COM/S/A NAŢIONALĂ 
PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI către 
prefecţi cu dispoziţii de delimitare a zonelor cu valoare istorică 
şi de protejare a lor. 

Adresa comună CNMASI şi CNUAT solicită prefecţilor să 

dispună ca Institutele de proiectare judeţene să se ocupe de 
delimitarea zonelor de valoare istorică . În vederea acestei 
acţiuni s-a transmis şi „Metodologia privind delimitarea provi
zorie a zonelor protejate datorită valorii lor istorice, funcţionale, 

urbanistic-arhitecturale şi memoriale şi de intervenţii în prima 
etapă in cadrul, acesteia ". 

Se stabilesc o serie de criterii orientative pentru delimitarea 
zonelor cu valoare istorică pentru a intra într-un sistem de 
protecţie până la stabilirea exactă a valorilor pe care le conţin . 

Urmează ca acestea să fie în atenţia Comisiilor locale de 
urbanism şi amenajarea teritoriului care să solicite avizul 
organismelor cu atribuţii în domeniul monumentelor pentru 
intervenţiile în aceste teritorii. 

Mai-septembrie 1990 înfiinţarea COMISIILOR ZONALE ale 
MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR 
ISTORICE (CZMASI) 

Pentru o mai bună implicare în realităţile din teritoriu, pentru 
descentralizarea activităţilor şi folosirea forţelor locale de 
specialişti CNMASI a luat legătura cu aceştia recomandându-le 
constituirea în comisii zonale . În funcţie de trăsăturile specifice 
ale unor zone în ce priveşte mărturiile istorice şi artistice, dar şi 
de prezenţa persoanelor specializate pe diversele tipuri de cer
cetări s-au alcătuit următoarele comisii zonale: TRANSIL
VANIA de Vest (cu sediul la Cluj), TRANSILVANIA de Est (cu 
sediul la Sibiu), BANAT-CRIŞANA (cu sediul la Timişoara), 

MUNTENIA (cu sediul itinerant în fiecare capitală de judeţ ce-l 
are în supraveghere, sediul principal fiind la Ploieşti), 

MOLDOVA (cu sediul la laşi) , OLTENIA (cu sediul la Craiova) 
şi DOBROGEA (cu sediul la Constanţa) . Evident, o Comisie 
s-a înfiinţat şi în BUCUREŞTI, pentru problemele specifice 
Capitalei. În general, în fiecare comisie (cu excepţia celei de la 
laşi şi Craiova), cel puţin un membru al ei era şi membru 
CNMASI. Astfel sa putut păstra o legătură permanentă între 
aceste organisme care reprezentau CNMASI în teritoriu şi 

Comisia Naţională . 

5 mai 1990 depunerea la Ministru/ Culturii a „Proiectului 
Legii Monumentelor Istorice" [LMI] 

În termenul stabilit prin Decretul 91/1990 (90 de zile) este 
înaintat Ministerului Culturii pentru promovare Proiectul legii 
monumentelor istorice. Elaborat de dr. arh . Eugenia Greceanu, 
membră a CNMI, proiectul era fundamentat pe legislaţia 

română interbelică şi pe aceea din 1955 şi încerca, într-o formă 
concisă, să clarifice problemele legislative esenţiale ale dome
niului. Ministerul Culturii nu a răspuns la propunerea făcută. 

27 mai 1990 adoptarea REGULAMENTULUI PRIVIND 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CNMASI 

Textul regulamentului redactat de arhitecţii Sanda Ignat şi 

Liana Bilciurescu şi arheolog Radu Popa a fost discutat de 
CNMASI care la adoptat după unele clarificări fiind apoi aprobat 
de ministrul culturii şi publicat în numărul 1-2 din 1990 al BCMI. 

2 aug. 1990 adresa către autorităţile locale privind închirieri, 
preluări in folosinţă ale imobilelor declarate monumente 
istorice. 

Adresă către prefecturi şi primăriile marilor oraşe , având în 
vedere că în principal, la acea dată statul era proprietarul 
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imobilelor cu statut de monument istoric, prin care se cere ca să 
se încheie un contract între Primărie , OJPCN şi beneficiarul 
care închiriază un monument în care să se menţioneze 

răspunderile şi condiţiile de folosinţă ale respectivului imobil. 

17 aug. 1990 adresa CNMASl-DMASI cu acordul Ministe
rului Culturii privind colaborarea cu autorităţile publice locale in 
favoarea monumentelor 

Se cere autorităţilor publice locale să se ocupe de protecţia 
monumentelor istorice din teritoriul lor de competenţă şi să ia 
măsurile corespunzătoare ca orice intervenţie asupra acestora 
sau în zona lor de protecţie să se facă numai cu avizul 
CNMASI. 

Septembrie 1990 votarea listei celor 15 monumente şi 

ansambluri istorice propuse a fi înscrise in Lista patrimoniu/ 
cultural mondial. 

În urma aderării României, în 1990, la Convenţia Patrimo
niului Cultural şi Natural Mondial (1972) se stabileşte, de către 
CNMASI, o listă de 15 obiective considerate ca având o valoare 
istorică şi artistică excepţională şi meritând a fi propuse pentru 
respectiva listă . Sunt monumente istorice, ansambluri istorice 
sau grupe de monumente istorice care au fost selectate pentru 
originalitatea creaţiei şi aportul deosebit la memoria culturală a 
umanităţii. S-a avut în vedere acoperirea, în măsura în care 
existau valori excepţionale ca acestea să reprezinte principa
lele perioade din istoria petrecută pe teritoriului României şi 

principalele regiuni ale acesteia. Din cele 15 monumente isto
rice identificate (limită maximă acceptată de UNESCO) care 
pornesc de la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei şi se sfârşesc 
cu complexul monumental creat de Constantin Brâncuşi la 
Târgul Jiu, s-a stabilit ca primul set de propuneri, care trebuia 
să nu fie mai mare de 3, să cuprindă: bisericile pictate din 
nordul Moldovei - epoca Petru Rareş, cetatea şi situl Biertan din 
Transilvania (ulterior, după înaintarea dosarului, s-a hotărât de 
către CNMASI lărgirea acestui punct, el devenind „biserici 
fortificate săseşti din Transilvania"), ansamblul mănăstirii Hurez 
din Oltenia. Dosarele, conform cerinţei UNESCO, urmau să fie 
întocmite de către specialiştii din DMASI cu colaborarea 
membrilor CNMASI. 

Septembrie 1990 se depune la Ministerul Culturii varianta 
a li-a a proiectului Legii Monumentelor Istorice. 

Ministerul Culturii, nerăspunzând la propunerea legislativă 
înaintată în luna mai, colectivul lărgit al specialiştilor din DMASI , 
împreună cu juristul şi economistul instituţiei , rediscută proiec
tul, având în vedere legislaţia apărută între timp. Se consideră 
necesară dezvoltarea lui şi completarea cu noi prevederi. 
Forma finală rediscutată de CNMASI se înaintează ministerului. 

Octombrie 1990, repartizarea bugetului. 
Ministerul Culturii repartizează DMASI bugetul pentru 

restaurarea monumentelor istorice în valoare de 14 milioane 
lei. Dată fiind întârzierea cu care s-a primit această sumă, se 
hotărăşte folosirea ei în principal pentru finanţarea unor lucrări 
de proiectare, pentru a se pregăti deschiderea şantierelor de 
execuţie în 1991 . 

Decembrie 1990 apare „RENOVAT/O. Foaia monumentelor 
istorice şi de artă ". 

Publicaţia scoasă de DMASI, prin multiplicare, doreşte să fie 
un buletin rapid de informare asupra situaţiei monumentelor 
istorice. Iniţial aceasta prezintă diverse cazuri, fie negative fie 
pozitive, ale unor clădiri, construcţii sau ansambluri monumente 
istorice, aşa cum le aflau inspectorii sau referenţii direcţiei. Apoi 
ea se va concentra pe zonele istorice ale ţării legată fiind şi de 
comisiile zonale prezentând situaţiile locale speciale, atitudinea 
autorităţilor sau proprietarilor, ~ctivitatea CZMASI. 
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Decembrie 1990 sesiunea de comunicări CNMASl-DMAS/. 
Reuniunea ştiinţifică reia tradiţia sesiunilor DMI în care 

specialiştii-salariaţi prezentau rapoarte sau comunicări ştiin

ţifice rezultat al activităţii lor curente. Sunt acum invitaţi să 

participe şi membrii CNMASI , ai OJPCN sau de la diverse 
muzee, care doresc să discute „ Priorităţi în evidenţa , conserva
rea , restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor 
istorice". Se vor desprinde problemele esenţiale privind prote
jarea monumentelor istorice ale acestei etape, ca ş i concluzii 
asupra activităţii CNMASl-DMASI din anul 1990. 

Concluzii 1990: Problemele cele mai grave constatate, 
după aproape un an de activitate, sunt: 

1. absenţa unui cadru legislativ co respunzător, care obligă la 
folosi rea unor acte normative vechi, neadaptate problemelor 
şi situaţiilor actuale; 
2. lipsa acută a specialiştilor, ceea ce determină necu
noaşterea situaţiei reale a monumentelor istorice din 
anumite zone, sau imposibilitatea de a se interveni, acolo 
unde este cazul ; 
3. dezinteresul autorităţilor pentru problemele monumen
telor istorice ceea ce duce la tolerarea unor acte de 
vandalism, abandon sau neglijenţă fără să se ia măsurile 
corespunzătoare . 

Ar fi de primă necesitate constituirea unei structuri institu
ţionale cu acoperire naţională , dispersată în teritoriu , depen
dentă ştiin ţific de CNMASI, ca re să aibă autoritate în faţa 

forurilor locale ş i deci să nu fie legată administrativ de ele şi 

care să aibă mijloacele logistice necesare pentru a fi rapidă şi 
eficientă. 

1991 
ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, octombrie, noiembrie, 

decembrie, validarea Listelor Monumentelor Istorice pe Judeţe. 

În urma primirii de la OJPCN a listelor de monumente, şi 
verificării lor de către referenţii de zonă , acestea se supun 
aprobării CNMASI. Se votează LMI din judeţele : Argeş, Galaţi, 

Mehedinţi , Neamţ , Ialomiţa , Călăraşi , Dolj, Buzău , Olt, Satu 
Mare, Vâlcea, Teleorman, Maramureş, Bihor, Cluj, Hunedoara, 
Gorj, Timiş , Vrancea, Bacău, Suceava, Arad, Caraş Severin, 
Constanţa , Tulcea , Dâmboviţa , Prahova , Giurg iu, Brăila , 

B i striţa , Braşov, Sibiu , Harghita, Covasna, Mureş . Se constată , 

în acelaşi timp , că nici un judeţ nu a transmis delimitarea 
zonelor istorice din localităţile urbane sau rurale ce conţin 

asemenea valori , conform solicitării din adresa CNMASI -
CNUAT (21 .05.90) , drept care se decide trimiterea unei scrisori
c i rculară institutelor de proiectare judeţene solicitând propuneri 
de contracte pentru realizarea acestor studii de delimitare, 
contracte ce vor fi plătite din fondurile Ministerului Culturi i. 

16 ian. 1991 convorbiri cu reprezentan ţii ambasadei Turciei 
Se propune stabil irea unui program comun între instituţiile 

culturale din Turcia şi DMASI în vederea restaurării şi punerii în 
valoare a monumentelor turceşti din România şi a celor 
româneşti din Turcia . 

Martie 1991, Hotărârea CNMASI Nr. 1 privind măsuri de 
protecţie a monumentelor istorice. 

Conform prevederilor Decretului 91/1990 prin care CNMASI 
emite hotărâri în domeniul său de activitate , se transmite 
prefecturilor fiecărui judeţ Hotărârea Nr. 1, prin care se solicită 
ca la reconstituirea proprietăţilor funciare, în temeiul Legii 
Nr. 18/1991 , să se respecte terenurile declarate monumente 
istorice şi să se specifice în acte „regim de exploatare cu aviz 
CNMASI". 

Aprilie 1991, Protocol între DMASI şi DMI Ungaria 
Se semnează la DMASI Protocolul de colaborare între cele 

două d i recţii ale monumentelor istorice, protocol care prevede 

constituirea unei comisii mixte, ce va propune acţiuni comune 
în vederea protejării monumentelor istorice din Român ia şi 

Ungaria, la care d i recţiile respective au interese convergente în 
ce priveşte conservarea lor. De asemenea se hotărăşte iniţie
rea schimbului de specialişti şi cel de informaţii în domeniul 
specific. 

Se pune de asemeni în discuţie încheierea unui protocol de 
colaborare cu Oficiul pentru Ocrotirea Monumentelor din 
Renan ia-Germania. 

Mai 1991, Protocol între DMASI şi Direcţia Patrimoniului din 
Franţa . 

în prezenţa profesorului dr. arh. Grigore Ionescu, preşe
dintele CNMASI , cei doi directori ai direcţiilor din România şi 

Franţa , semnează un protocol de colaborare, care urmează să 
fie inclus între prevederile tratatului ce va lega respectivele ţări. 

Se prevăd următoarele : schimburi între specialişti pe diferite 
domenii, cu posibilitatea efectuări i de către angajaţii cu mai 
puţină experienţă în domeniu a unor stagii de perfecţionare în 
Franţa ; şantiere comune - şantiere şcoală în România , la care 
să participe profesionişti din ambele inst ituţii ; cursuri pentru 
specialişti şi studenţi ţinute de persoane specializate; schimburi 
de informaţii şi de publicaţii etc. 

Iunie 1991 „Noul proiect LMI elaborat de Ministerul Culturii" 
CNMASI primeşte de la Ministerul Culturii un proiect nou al 

LMI , care i gnoră în totalitate propunerea trimisă în septembrie 
1990. Discutat în cadrul unei şedinţe extraordinare, Proiectul 
Ministerului Culturii este respins , constatându-se că are 
prevederi care vor dăuna monumentelor istorice. Se solicită 

ministrului promovarea Proiectului LMI elaborat ş i acceptat de 
CNMASI. Ministrul dispune publicarea lui în presă pentru a fi 
supus discuţiei specialiştilor (august 1991 ). Apar o serie de 
observaţii care sunt analizate şi pe baza lor se emit noi 
variante. 

August 1991 Adresa Nr. 4508 din partea CNMASI către 
GUVERNUL ROMÂNIEI - Primului Ministru Petre Roman, 
privind încălcarea autorităţii CNMASI. 

Se semnalează primului ministru încălcarea prevederilor 
Decretului 91 /1990 prin atribuirea de clăd i ri -monumente istorice 
unor instituţi i , întreprinderi , firme, fără a se cere avizul CNMASI 
referitor la funcţiunea pe care acestea intenţionau să o dea 
imobilului respectiv. în felul acesta se pot accepta funcţiuni 
dăunătoare , care duc la distrugeri ale monumentelor istorice. 

25 sept. 1991 adoptarea noi forme ,,finale" a Proiectului LMI 
de către CNMASI 

În cadrul unei şedinţe extraordinare a CNMASI , la care sunt 
invitaţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, Secre
tariatului de Stat pentru Culte, Ministerului Apărării Naţionale, 
toţi deţinători de multe monumente istorice şi de asemeni 
reprezentanţi ai Direcţiei Generale pentru Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului din Ministerul Lucrărilor Publice , se 
discută proiectul LMI , cu toate observaţiile primite, găsindu-se 
forma finală acceptată de membri i CNMASI care este 
transmisă spre promovare Ministerului Culturii. 

16 oct. Proiectul LMI este depus la Parlament - Comisia de 
Cultură a Camerei Deputaţilor. 

Ministerul Culturii nu reuşeşte să promoveze proiectul LMI 
depus de CNMASI până la demisia guvernului , sub presiunea 
mişcării minerilor. În această situaţie ministrul culturii, Andrei 
Pleşu, decide să- l înainteze Comisiei de Cultură a Camerei 
Deputaţilor sub semnătura lui şi a preşedintelui CNMASI 
academician dr. arh . Grigore Ionescu cu solicitarea de a fi 
însuşit şi promovat de aceasta pe baza dreptului său 

constituţional. Comisia, care iniţial de dovedise deosebit de 
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interesată, în final nu reacţionează, proiectul nefiind luat în 
discuţie . 

Septembrie 1991 infiinţarea secţiunii parcuri istorice in 
cadrul CNMASI. 

În mai multe discuţii din cadrul CNMASI s-a remarcat lipsa 
de înţelegere a proprietarilor, administratorilor şi autorităţilor 

locale faţă de valorile reprezentate de parcurile istorice. 
Chestiunea s-a agravat odată cu apariţia Legii fondului funciar, 
care returnează foştilor proprietari pământul. Dar de multe ori, 
în mod abuziv, pentru a nu se ceda din varii cauze terenurile 
iniţiale soluţia folosită este înlocuirea lor cu alte terenuri mai 
ales parcuri cu valoare istorică _care aparţineau vechilor 
domenii nobiliare sau marilor moşieri. De aceea s-a considerat 
necesară constituirea unei comisii specializate, care să 

contribuie la abordarea corectă a acestor probleme, să aibă 
autoritatea necesară se stopeze intervenţiile în această zonă . 

Totodată comisia ar trebui să verifice şi să urmărească 

înscrierea acestor valori în Lista monumentelor istorice. 

3 oct. 1991 semnarea protocolului de colaborare intre 
Comitetu/ Naţional German /GOMOS şi CNMASI şi DMASI. 

Semnarea protocolului de către dr. Werner von Trutzschler 
şi dr. arh . Grigore Ionescu are drept scop crearea unui cadru 
care să permită schimburi de experienţă pe tema legislaţiei 

monumentelor, a structurilor administrative, preocupate de pro
tejarea monumentelor, a metodologiei evidenţei etc. şi care să 
permită o colaborare practică în vederea inventarierii patrimo
niului arhitectural şi artistic din zona de colonizare germană din 
România, patrimoniu grav afectat în prezent prin plecarea ma
sivă a acestui segment al populaţiei şi abandonarea localităţilor 
cu acest specific. 

Septembrie-decembrie: burse de studii pentru CNMASI şi 
DMASI. 

Bursele de studii în domeniul conservării şi restaurării monu
mentelor de arhitectură şi arheologie şi a restaurării picturilor 
murale au fost oferite de către Ministerul Culturii din Franţa , 

Ministerul Afacerilor Externe din Italia şi Centrul de conservare 
a oraşelor istorice de pe lângă Universitatea catolică din 
Leuven (Belgia). De aceste burse au beneficiat: membrii 
CNMASI angajaţi ai DMASI şi ai oficiilor de patrimoniu din 
Bucureşti şi din judeţul Maramureş . De asemeni, în schimb de 
experienţă, şefii de secţie şi conducerea DMASI au fost la 
Direcţia Patrimoniului din Franţa pentru a cunoaşte modalităţi 
de organizare a activităţii în domeniu. 

18 dec. Adresa 6946 a CNMASI către preşedintele ţării, 

primul ministru, Ministerul de Externe privind relaţiile cu 
Ambasada română la UNESCO pe tema monumentelor 
româneşti propuse pentru patrimoniul mondial şi promovarea 
legii monumentelor istorice. 

Adresa subliniază lipsa unei bune cooperări din partea 
ambasadei române, care a dus la amânarea discutării 

dosarelor propuse pentru includerea în patrimoniul mondial, cu 
tot efortul făcut de CNMASl-DMASI. De asemenea se solicită 
urgentarea promovării LMI depusă la parlament, ca lege 
obligatorie pentru protecţia monumentelor istorice, inclusiv a 
celor ce se propun a fi înscrise în patrimoniul mondial. 

CONCLUZ/11991 
Bilanţul anului , pentru CNMASI şi DMASI, a însemnat: 
1. Încheierea verificării şi complectării Listei monumen

telor istorice, etapa 1990-1991, pentru 37 de judeţe din 41 . 
Listele au fost validate de CNMASI şi transmise fiecărui judeţ, 

muzeelor judeţene şi ale Municipiului Bucureşti , precum şi 

direcţiilor tehnice ale prefecturilor, împreună cu adresa
circulară prin care se cerea ca aceste instituţii să anunţe 
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deţinătorii sau beneficiarii de folosinţă şi organele de avizare; 
2. În privinţa intervenţiilor la monumentele istorice, din 

bugetul central s-au încheiat 412 contracte pentru 153 de 
obiective, accentul fiind pus pe: 

a. intervenţii urgente la pictură ; 

b. intervenţii la monumente în stare de colaps; 
c. realizarea de proiecte corecte care urmează a fi puse la 
dispoziţia proprietarului sau beneficiarilor, pentru ca aceştia 
să le realizeze execuţia din fonduri proprii . Din totalul 
contractelor încheiate, 128 sunt contracte de studii (cu 
accentul pe studiile de delimitare a zonelor istorice, care se 
propun a fi protejate) , 192 sunt contracte pentru proiecte şi 
92 sunt contracte de execuţie în cadrul celor 65 de şantiere 
deschise în ţară. 
3. avizarea lucrărilor la monumente istorice şi a interven

ţiilor în zona de protecţie a monumentelor sau în zone istorice 
a constituit un capitol important, pentru fiecare solicitare 
prezentându-se un referat de analiză din partea serviciului 
avizare şi a celui de evidenţă a DMASI , fiind apoi discutate şi 
soluţionate în cadrul secţiunilor CNMASI sau a şedinţelor 

CNMASI. Un punct de vedere a fost exprimat şi de către 

CZMASI. Între cele mai deosebite s-au discutat intervenţii pri
vind : Biserica Războieni , ctitoria lui Ştefan cel Mare (sec. XV); 
cetatea Târgu Mureş; Muzeul Satului Bucureşti ; Schitul 
Bordeşti (sec. XVIII) ; bazilica palee-creştină de la Niculiţel 

(Dobrogea) ; Casa Lahovari - Bucureşti (sec. XIX) ; cetatea 
Oradea (sec. XVI-XVII) ; hipogeul roman de la Constanţa (sec. 
11-111); siturile arheologice din lungul proiectatei autostrăzi 

Bucureşti-Constanţa ; Biserica Kreţulescu - Bucureşti (sec. 
XVII); Biserica Voroneţ (sec. XV-XVI) ; Castelul Peleş - Sinaia 
(sec. XIX) ; palatul Potlogi (sec. XVI) . În afară de aceste 
probleme, în cadrul CNMASI s-au discutat şi câteva ; 

4. teme considerate prioritare, pe baza unor referate 
făcute de specialiştii din CNMASI sau DMASI. Astfel s-au 
dezbătut problemele legate de: castele cu parcuri; strămutarea 
monumentelor de lemn (în special biserici); măsuri de protejare 
a arhitecturii de lemn. 

Comisia Naţională , pe baza concluziilor activităţii anului 
1991 a stabilit noile direcţii de activitate: 

A. necesitatea abordării prioritare a programelor 
tematice, pregătite în prealabil şi care duc la o înţelegere mai 
exactă a unor probleme specifice ; 

B. importanţa secţiunilor de specialitate, care datorită 

specializării pot rezolva avizările cu eficienţă rapidă . Deci este 
necesar să li se acorde o mai mare autoritate urmând ca 
CNMASI să abordeze problemele de strategie, metodologie, 
politică culturală etc. 

Totodată, în lumina acestei concluzii se consideră necesară 
dezvoltarea secţiunilor astfel ca ele să cuprindă toate 
categoriile de monumente istorice. 

Decembrie 911 ianuarie 92 - ORDINUL Nr 1301589 comun 
Ministerul Culturii - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului privind unele măsuri in vederea impiedicării 

degradării, distrugerii precum şi protejării bunurilor imobile cu 
valoare de patrimoniu. 

Ordinul emis pe baza legii 50/1991 privind autorizarea 
executării construcţiilor şi a decretului 91/1990 subliniază 

obligaţiile celor ce deţin şi vor să intervină la monumente 
istorice şi în zona lor de protecţie . Astfel se precizează : 

obligativitatea avizului CNMASI, instituirea zonelor cu grad de 
protecţie prin documentaţii de urbanism, stabilirea zonei de 
protecţie calculată metric în jurul perimetrului monumentului 
istoric etc. 

Decembrie 911 ianuarie 92 expoziţia MONUMENTELE 
ROMÂNIEI 1977-1989 

Expoziţia organizată de CNMASI şi DMASI în colaborare cu 
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CZMASI , Institutul de arhitectură „Ion Mincu", Muzeul de istorie 
şi artă al Municipiului Bucureşti, Academia de arte frumoase 
Bucureşti , prezintă situaţia monumentelor istorice în urmă

toarele secţiuni : tezaurul monumental la 1940 (valoarea 
fondului existent în 1940 şi buna lui întreţinere) ; agresiuni 
generale (războiul mondial , administraţia comunistă , procesul 
de urbanizare şi părăsirea satelor, „reconstrucţia socialistă " ) ; 

epoca Ceauşescu (mecanismul distrugerii , „sistematizarea" 
localităţilor, desfiinţarea DMI) ; reacţii la demolări (proteste ale 
organismelor internaţionale , proteste individuale, proteste în 
presa internaţională) ; pierderi şi degradări în Bucureşti (cca. 
13500 clădiri cu valoare arhitecturală şi 59 monumente 
istorice) , Muntenia şi Oltenia (21 monumente istorice şi clădiri 
din centrele istorice ale oraşelor : Brăila, Buzău , Craiova Piteşti , 

Târgovişte , Târgu-Jiu reprezentând cca. 90-98% din centrul 
istoric al respectivelor localit.ăţi); Transilvania şi Banat 
Crişana (187 monumente istorice şi clădiri din centrele istorice 
ale oraşelor Arad, Caransebeş , Cluj , Deva, Reşiţa , Sibiu, 
Timişoara etc.); Dobrogea (17 monumente istorice şi clădiri din 
centrele istorice ale oraşelor: Mangalia, Hârşova , Medgidia, 
Tulcea etc.); Moldova (181 monumente istorice şi clădiri din 
centrele istorice ale oraşelor - unele centre distruse în totali
tate -: Bacău, Bârlad , Botoşani , Dorohoi, Fălticeni , laşi , Piatra
Neamţ, Roman, Suceava etc.). Expoziţia a încercat să desci
freze mecanismele distrugerii monumentelor pe teritoriul 
României cu accent special pe evenimentele negative ale 
ultimelor decenii pentru a se înţelege care a fost mentalitatea 
care a dus la acest dezastru, mentalitate care ar trebui 
corectată. 

1992 
Hotărârea CNMASI nr. 111992 privind destinaţia monumen-

telor istorice. 
Constatându-se tendinţa de modificare a destinaţiei funcţio

nale a clădirilor monumente istorice, din partea beneficiarilor de 
folosinţă, se hotărăşte ca orice vânzare, donaţie sau schimbare 
a beneficiarului sau a modului de folosire să se facă după ce se 
obţine avizul CNMASI . 

Hotărârea CNMASI nr. 211992 privind clasarea unui obiectiv 
ca monument istoric 

Se reaminteşte autorităţilor publice locale şi beneficiarilor, în 
conformitate cu prevederile Decretului 91 /1990 , autoritatea 
CNMASI ca singurul organism abilitat de a conferi statutul de 
monument istoric. Drept care sunt valabile numai listele 
aprobate de acest organism şi transmise în mod oficial pe bază 
de adresă de către DMASI în teritoriu . 

Februarie 1992 semnarea contractului de colaborare Între 
DMASI şi S/EBENBURGISCHSACHSISCHEN KULTURRAT 

Contractul prevăzut deja în protocolul de colaborare 
culturală semnat între România şi Germania la 31 octombrie 
1991 (art. 18) prevede inventarierea patrimoniului arhitectural , 
urbanistic şi artistic din localităţile din zona de colonizare 
săsească din Transilvania. Se vor avea în vedere toate bunurile 
semnificative istoric sau artistic indiferent de naţionalitatea 

creatorilor (germani , români , unguri etc.) pe baza programului şi 
dotării materiale puse la dispoziţie de Germania. Activitatea 
efectivă pe teren o vor face un grup de specialişti din DMASI şi 
în paralel alte echipe de la Academia de Arte Frumoase din 
Bucureşti, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj şi 

Institutul de Arhitectură „Ion Mincu". Rezultatele stocate în 
sistem informatizat şi pe fişe împreună cu fotografiile şi hărţile 
anexe vor rămâne la dispoziţia ambelor instituţii. 

Martie 1992 Comunicatul Ministerului Culturii privind 
apărarea, conservarea şi restaurarea unor bunuri care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional. 

Comunicatul , semnat de secretarul de stat Radu Boroianu, 

precizează natura relaţiilor între Ministerul Culturii , CNMASI şi 

DMASI care este „pur administrativă" , deoarece deciziile pe 
care trebuie să le pună în practică DMASI aparţin exclusiv 
CNMASI. Ministerul Culturii aşteaptă votarea Legii monumen
telor istorice care se află la Parlament (Proiectul înaintat în 
1991 ). 

Aprilie 1992 discutarea proiectului Legii monumentelor 
istorice cu expertul UNESCO 

Din partea UNESCO a sosit Patrick O'Keefe, expert în pro
bleme de legislaţie pentru a discuta cu specialiştii din DMASI 
care au lucrat la proiect şi cu reprezentanţii Comisiei de cultură 
a Camerei Deputaţilor, textul proiectului. Subliniind necesitatea 
stringentă de dezbatere şi votare a LMI , condiţie a acceptării 
monumentelor din România în patrimoniul mondial. Acesta 
verbal şi apoi în scris a subliniat calităţile proiectului : lege 
specializată aşa cum cer normele juridice actuale , dar 
cuprinzătoare pentru domeniu şi ne rigidă , cu prevederi 
corespunzătoare standardelor europene. 

Mai 1992 discutarea proiectului LMI În Comisia de cultură a 
Camerei Deputaţilor 

În urma vizitei expertului UNESCO s-a purtat o primă 
discuţie asupra obiectului legii şi principiilor generale care o 
guvernează şi s-a stabilit că vor exista ulterior discuţii, articol de 
articol pentru a fi pregătită pentru viitorul parlament (urmând 
alegerile în sept.1992) . Alte întâlniri nu au mai avut loc. 

Aprilie, mai, iunie analiza activităţii CZMASI şi votarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CZMASI 

În şedinţele succesive ale CNMASI s-a discutat activitatea şi 
problemele cu care se confruntă Comisiile zonale ale 
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din Bucureşti , 

Banat-Crişana, Dobrogea, Moldova , Muntenia , Oltenia , 
Transilvania est, Transilvania vest. S-a constatat importanţa 
acestora în rezolvarea mai rapidă şi adecvată a problemelor 
curente ale monumentelor istorice din zona lor de competenţă 
ceea ce degrevează Comisia Naţională . În plus, monitorizarea 
situaţiei monumentelor istorice este mai exactă deşi activitatea 
specialiştilor este benevolă. Nereuşitele în acest domeniu 
provin de la absenţa Legii care să ofere CZMASI cadrul juridic 
de desfăşurare a activităţii , şi de la absenţa mijloacelor 
materiale (sediu, mijloc de deplasare, fondurile de deplasare) . 
Un fapt pozitiv este angajarea prin DMASI a câte unui specialist 
din zonă care are funcţie de secretar al CZMASI şi constituie 
permanenta legătură între cele trei organisme. Regulamentul 
de organizare şi funcţionare s-a stabilit pe baza propunerilor din 
teritoriu şi prin consensul membrilor CZMASI. El este unul 
singur pentru toate comisiile urmând ca , în cazul în care sunt 
anumite probleme specifice, fiecare să-l poată completa dar cu 
avizul CNMASI. 

Mai 1992 validarea Listei monumentelor istorice din 
Bucureşti şi SA/. 

S-a supus validării Lista monumentelor istorice din Bucureşti 
şi Sectorul Agricol Ilfov, zona din jurul Bucureştiului , listă care 
propune pentru prima dată o nuanţare pe categorii a 
monumentelor de arhitectură. Astfel , există clădiri-monu

mente care se bucură de protecţie totală orice intervenţie 

trebuind să fie avizată de CNMASI , apoi clădiri cu valoare 
arhitecturală , clădiri care constituie din punct de vedere al 
creaţiei arhitectonice valori importante, dar la care o parte din 
spaţii sunt comune şi acolo se poate interveni fără restricţii şi 

clădiri cu valoare ambientală care reprezintă clădiri ce în grup 
creează specificul unei străzi , zone, cartier deşi individual nu au 
o mare valoare sau aparţin unei serii largi , des întâlnite . 
Acestea trebuie păstrate acolo unde ele sau menţinut într-un 
număr semnificativ fiind protejate elementele considerate 
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semnificative ca volumul, elementele decorative ale faţadelor, 
modul de dispunere pe parcelă etc. Lista Ml din Bucureşti din 
care fac parte evident şi celelalte categorii de monumente 
istorice: arheologice, clădiri memoriale, monumente de artă şi 

memoriale şi rezervaţii de arhitectură şi urbanism va fi înaintată 
Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti care urmează să o 
difuzeze sectoarelor capitalei . 

Mai 1992 Ministeru/ Culturii comunică bugetul lui pentru 
monumentele istorice 

DMASI a fost anunţat că bugetul pentru monumentele isto
rice s-a redus drastic la 250 milioane lei (faţă de cererea depu
să în 1991 care era de 549 milioane lei pentru continuare a 
şantierelor deschise şi plata datoriilor rămase la sfârşitul anului 
1991 şi 186 milioane pentru lucrări noi şi urgente deci în total 
735 milioane lei) . S-a constatat că din bugetul primit de 
Ministerul Culturii pentru reparaţii capitale în care intră şi resta
urarea , numai 1/3 este administrat prin DMASI deşi ea trebuie 
să ajute un număr impresionant de obiective aflate într-o stare 
gravă , Ministerul Culturii păstrând 2/3. Dacă se vor închide 
şantiere, la fel ca în 1977, monumentele vor fi în mare pericol 
căci lucrările începute şi nefinalizate sau ne aduse la un stadiu 
în care să se protejeze monumentul duc la distrugerea lui . 

Mai 1992 protest CNMAS/ faţă de politica negativă a MG 
încălcând autoritatea Comisiei 

Se constată în mod clar amestecul MC în stabilirea 
obiectivelor care urmează a intra în renovare încălcându-se 
astfel autonomia CNMASI care este singura autoritate ştiinţifică 
în domeniu. În felul acesta deciziile se iau pe alte criterii decât 
strict cele legate de interesele monumentelor istorice drept care 
se hotărăşte de către CNMASI să se ia atitudine faţă de 
nerespectarea prevederilor legale . 

Iunie 1992: trece în veşnicie preşedintele CNMASI, 
academician prof. dr. arh. Grigore Ionescu ... 

Plecarea profesorului Gr. Ionescu a constituit o dramatică 
întâmplare datorită irecuperabilei pierderi a unei personalităţi 

remarcabile prin profesionalism, verticalitate şi autoritate 
morală şi ştiinţifică, recunoscute în mod indiscutabil în interiorul 
şi în afara breslei . 

La conducerea CNMASI rămâne prof. dr. arh . Aurelian 
Trişcu (anterior vicepreşedinte al CNMASI), nominalizat de 
profesor încă din perioada vieţii. 

28 aug. ORDONANŢA nr. 272 privind unele măsuri pentru 
protecţia patrimoniului cultural naţional. Va deveni LEGEA 
1111994 cu modificări. 

În absenţa Legii care nu se discută la Parlament s-a 
promovat de către Ministerul Culturii un proiect de Ordonanţă 
care a fost aprobat de Guvern. Ea cuprinde câteva dintre 
prevederile esenţiale ale Proiectelor de lege: Legea 
Monumentelor Istorice şi Legea patrimoniului mobil , texte 
propuse de DMASI şi Direcţia muzeelor şi colecţiilor şi discutate 
cu secretarul de stat al MC juristul Eugen Vasiliu . La discutarea 
sa în Parlament a fost amânată de către Camera Deputaţilor 
care cere o „Lege" (deşi proiect LMI este la dispoziţia sa) . 
Printre prevederile esenţiale ce sunt cuprinse în Ordonanţă se 
află: Lista monumentelor istorice emisă de CNMASI este unica 
listă valabilă, zona de protecţie a monumentelor istorice este 
definită metric până la studierea fiecărui caz, CZMASI pot primi 
din competenţele CNMASI etc. 

Septembrie 1990 numirea noului preşedinte al CNMASI in 
persoana prof. dr. arh. Aurelian Trişcu. 

Se poartă o serie de corespondenţe între CNMASI şi cabi-

netul Preşedintelui României prin care se solicită numirea 
noului preşedinte al CNMASI după alegerea sa, prin vot, de 
către Comisie, solicitare efectuată la acest nivel deoarece pri
ma numire s-a făcut nominal prin Decretul 91/1990 deci a fost 
validată de acela care atunci gira funcţia de preşedinte al ţării . 

Răspunsul preşedintelui Ion Iliescu este că numirea nu intră în 
competenţa sa ci a ministrului culturii care o şi exercită, 

numindu-l prin Ordin de ministru ca preşedinte CNMASI prof. A. 
Trişcu, numire acceptată deoarece coincidea cu punctul de 
vedere al Comisiei Naţionale şi determina depăşirea unui 
interimat ce crea dificultăţi activităţii practice CNMASl-DMASI. 

20 septembrie „Ziua porţilor deschise " în România 
În urma aderării ţării noastre prin hotărârea CNMASI şi a 

Ministerului Culturii la programul Consiliului Europei „ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE" se stabileşte sărbătorirea acestuia şi 

în ţară la noi. Evenimentul a fost marcat de deschiderea 
provizorie a Palatului Potlogi (sec. al XVII-iea) a domnitorului 
Constantin Brâncoveanu (palat în curs de restaurare), cu 
colecţia de artă „Dan Nasta". Pe lângă această manifestare în 
toată ţara s-au deschis liber publicului muzeele, 75 de 
monumente, fiecare comisie zonală realizând programul 
propriu . 

21-23 septembrie ATELIER EUROPEAN cu tema „ Finanţa
rea şi proprietatea asupra monumentelor istorice " 

Atelierul European ţinut sub egida Consiliului Europei şi 

CNMASI şi finanţat de Consiliul Europei şi Ministerul Culturii , a 
reunit specialişti veniţi din Suedia, Belgia, Marea Britanie, 
Germania, Polonia , Italia, Ungaria, Finlanda şi Bulgaria şi 24 
specialişti de la CNMASI, DMASI, Ministerul Culturii, Uniunea 
Arhitecţilor, Departamentul de stat pentru Culte, administraţia 
locală . S-a discutat despre: statutul juridic al proprietăţii şi 

modalităţile de exploatare şi finanţare a monumentelor istorice. 
Concluziile discuţiilor au fost trecute într-un proiect de rezoluţie 
trimis Consiliului Europei. Atelierul a fost prezidat de dl. 
Theson- delegatul Consiliului Europei şi prof. dr. A. Trişcu , pre
şedintele CNMASI. 

29-31 octombrie Sesiune aniversară : 100 DE ANI DE LA 
ÎNFIINŢAREA COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE, 300 
DE ANI DE LA TĂIEREA PODULUI MOGOŞOAEI (CALEA 
VICTORIEI) ; 20 DE ANI DE LA SEMNAREA CONVENŢIEI 
PATRIMONIULUI MONDIAL 

Sesiunea de comunicări internaţională a reunit nume de 
prestigiu din ţară şi străinătate care au discutat probleme 
generale ale monumentelor istorice: legislaţia , protecţia , 

istoricul protejării, experienţa altor ţări în acest domeniu 
(Franţa , Germania, Austria, Ungaria) , şi restaurarea (cercetări 
şi metode). S-au pomenit desigur şi celelalte momente aniver
sare, ultimul fiind legat şi de aderarea ţării noastre la Convenţie 
în 1990. Un subiect important a fost prezentarea primului an de 
inventariere a satelor din zona de colonizare săsească , 

activitate care a dus la rezultate foarte bune reuşindu-se 

analizarea patrimoniului arhitectural şi artistic din 26 sate. 

Vara-toamna: Misiunea APOSTOLACHE şantier comun 
româno-francez 

În conformitate cu prevederile protocolului de colaborare cu 
Direcţia Patrimoniului din Franţa , în acest an au început 
lucrările de cercetare, intervenţie urgentă care să pregătească 
proiectarea şi execuţia restaurării MÂNĂSTIRII APOSTO
LACHE (sec. XVII cca . 1645) din localitatea omonimă jud. 
Prahova. Colaborarea directă la realizarea proiectului se face 
între Benjamin Mouton „architect en chef des Monuments 
Historique" şi firma RESTITUTIO arhitect Călin Hoinărescu 

2. Ordonanţa va deveni legea nr. 11/1995 dar va fi practic desfiinţată prin Ordonanţa nr. 68/1994 devenită legea 41/1995 
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(membru CNMASI) . Aici se va lucra efectiv într-o colaborare cu 
specialiştii din Franţa, şantierul fiind conceput ca să devină un 
şantier-şcoală unde vor veni şi studenţi şi alte antreprize 

4 noiembrie 1992: se discută colaborarea cu Comitetul 
Naţional German /GOMOS pentru realizarea volumului 
„Denkmăler in Rumănien " în colecţia ICOMOS-Hefte des 
Deutschen National Komitees, într-o ediţie bilingvă germano
franceză . 

C. Mucenic, din partea DMASI şi C. Machat din partea ger
mană semnează actul de colaborare. Volumul bilingv germano
francez va conţine prezentarea celor 15 monumente, grupe de 
monumente sau ansambluri propuse de CNMASI pentru Lista 
patrimoniului mondial. Textul urmează să fie scris de către 

specialiştii români, cu colaborarea lui M. Machat (care a studiat 
istoria artei în România) . Acesta se va ocupa de Situl Biertan3 . 
Tot în România se va face traducerea în franceză , urmând ca 
traducerea în germană să se facă în Germania. Fotografiile 
ilustraţiilor se vor face de către angajatul DMASI cu materialul 
fotografic pus la dispoziţie de partea germană . Tipărirea se va 
face în Germania în cele mai bune condiţii grafice. Difuzarea va 
fi asigurată de partea germană, punându-se la dispoziţia părţii 
române un număr de exemplare pentru autori şi scopuri 
propagandistice. 4 

18 decembrie 1992 Referatul CNMASI pentru MG: 
„Probleme în activitatea de protecţie a monumentelor istorice ". 

Pentru uzul noii Direcţii Generale a Patrimoniului Cultural 
Naţional se întocmeşte o sinteză privind problemele actuale ale 
monumentelor istorice. Sunt semnalate următoarele : 

a) subdimensionarea numărului de personal al DMASI faţă 
de numărul de monumente de care trebuie să se ocupe şi 

să răspundă (în 1977 pentru 8.500 Ml declarate erau 73 
specialişti în Bucureşti şi 90 în ţară , în 1992 pentru 20.600 
Ml sunt 51 specialişti în Bucureşti şi 8 în ţară). Revin deci 
391 monumente în răspunderea unui specialist (faţă de 
situaţia europeană : 49 în Belgia, 294 în Germania, 237 în 
Marea Britanie); 
b) necesitatea ca fondurile de restaurare venite din bugetul 
central al statului să se coreleze cu fondurile locale, deci 
repartizarea să se facă direct la judeţe pe baza propunerilor 
CZMASl-CNMASI; 
c) CNMASl-DMASI să aibă autoritatea corespunzătoare 

pentru a putea trata cu ministere şi alte instituţii centrale în 
domeniul lor de competenţă, pentru a putea propune acte 
normative şi alte măsuri importante în vederea protejării Ml; 
d) să existe în teritoriu structuri locale funcţionale deci nişte 
direcţii zonale cu autoritate faţă de administraţia publică 

locală şi care să colaboreze ştiinţific cu CZMASI. 

28 decembrie HOTARÂREA DE GUVERN nr. 811 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

În timpul ministeriatului Golu se emite o hotărâre de guvern 
care reorganizează MC. Cu această ocazie în MC se creează 
Direcţia Generală: PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA PATRI
MONIULUI CULTURAL NAŢIONAL având în subordine, în 
minister, 2 direcţii Direcţia patrimoniului imobil şi Direcţia 

patrimoniului mobil. Anterior, în MC exista numai o Direcţie : 

MEMORIE CULTURALĂ care făcea legătura între ministru şi 

cele 2 instituţii subordonate: Direcţia monumentelor, ansam
blurilor şi siturilor istorice şi Direcţia muzeelor şi colecţiilor. Prin 
noul HG aceste 2 direcţii în afara Ministerului rămân dar mai 
apar alte două în MC. 

CONCLUZII 1992 
Anul 1992 a însemnat: 
1. Încheierea elaborării Listelor monumentelor istorices 

toate fiind trimise la judeţe . 

S-au continuat discuţiile pentru definirea fiecărei categorii şi 
a criteriilor de selecţie . Chestiunea dezbătută până la nivelul 
CNMASI nu s-a definitivat aşteptând-şi încă puncte de vedere . 

2. De asemenea, în programul de inventariere a satelor din 
zona de colonizare săsească cu două echipe de lucru s-a 
realizat analiza patrimoniului arhitectural şi artistic şi artistic din 
26 sate situate în sudul Transilvaniei. Rezultatele au fost 
prezentate şi discutate în Sesiunea aniversară a DMASI. 
Partea germană, apreciindu-le a propus ca deja în 1993 să se 
pregătească materialul pentru publicarea primului volum (din 
seria celor ce urmează să apară) sub titulatura „Topografia 
monumentelor din satele de colonizare săsească din 
Transilvania" . S-a pus în discuţie şi s-a hotărât, cu acordul părţii 
germane, extinderea acestei metode de inventariere şi în alte 
zone, în special din lanţul extra-carpatic pentru a se putea 
verifica adaptabilitatea metodei la specificul patrimoniulu i 
acestei zone în perspectiva trecerii de la listele de inventariere 
la fişe pentru fiecare monument istoric. 

3. S-au avizat în continuare documentaţiile tehnice. În cadrul 
acestui capitol al activităţii probleme mai deosebite ce au stârnit 
discuţii au fost: studiul de fezabilitate privind posibilitatea 
reconstruirii mănăstirii Văcăreşti (secolul XVIII - 1985) pe locul 
amplasamentului iniţial, azi o uriaşă fundaţie pentru o sală 
polivalentă , studiu finanţat de DMASI ; studii de delimitare a 
zonelor protejate din punct de vedere al valorilor istorice din 
diferite localităţi ; revenirea în cult a unor biserici-monumente 
istorice, în prezent păstrate ca muzee; modalităţi de intervenţie 
la biserica Beizadelelor (sec. XV Suceava) etc. 

4. Intervenţii la monumente din bugetul statului au fost în 
primul rând continuări ale şantierelor deschise în 1991 , la care 
s-au mai adăugat altele, selecţia fiind făcută în funcţie de 
valoare şi starea de conservare. Pe lângă acestea au intervenit 
însă şi anumite condiţionări tehnico-economice cum ar fi: 
existenţa sau absenţa unei antreprize de construcţii speciali
zată în lucrări şi la monumente istorice şi care este dispusă să 
preia lucrarea în sistemul de finanţare al MC; existenţa 

fondurilor necesare pentru întreţinerea unui şantier în stare de 
lucru; existenţa materialelor de construcţii adecvate; existenţa 
unei perspective de utilizare a monumentului istoric pentru ca 
restaurarea să răspundă scopului funcţional etc. 

5. Foarte gravă s-a dovedit constatarea continuării agre
siunilor la adresa monumentelor istorice prin agresiune di
rectă sau indirectă. Între cazurile cele mai grave s-au discutat: 
distrugerea parţială prin săpătură neautorizată în zona sitului 
arheologic protejat, a reşedinţei guvernatorului întregii Dacii , 
săpătură în oraşul Alba Julia (a fost sesizată Procuratura şi 

Ministerul Culturii), distrugerea prin construcţii noi neavizate a 
unor ansambluri istorice de mare valoare : Muzeul Satului 
Bucureşti, mănăstirea Humor (sec. XV-XVI Moldova) - propusă 
pentru Lista patrimoniului mondial - ; distrugeri în ansamblul de 

3. Ulterior capitolul va deveni: „Wehrkirchen und Kirchenburgen in SiebenbOrgen I Eglises fortifiees saxonnes de Transylvanie" (conform modificărilor acceptate 
de CNMASI în Lista propunerilor pentru patrimoniul mondial). 

4. Volumul a apărut sub denumirea „Denkmăler in Rumănien I Monuments en Roumanie" redactori Doina Florea, Christoph Machat, Cezara Mucenic. 
Miinchen, 1995 şi a fost difuzat membrilor Comitetului internaţional ICOMOS de partea germană şi autorilor şi bibliotecilor de specialitate din România de 
partea română. 

5. Faţă de listele din 1955 care conţineau 4345 monumente, Listele actuale conţin cca. 21. OOO monumente. Acestea aparţin următoarelor categorii: 11 monumente 
şi situri arheologice; 21 monumente şi ansambluri de arhitectura; zone istorice denumite rezervaţii de arhitectură şi urbanism; monumente tehnice şi parcuri 
şi grădini istorice; 31 momente memoriale; 41 monumente şi ansambluri de arlă . Creşterea numărului se referă în special la categoria 1 şi 2 şi ea vine din 
completarea Listelor din 1980 care conţineau cca. 15.000 obiective, liste care nu au fost vreodată validate. 
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artă Cimitirul Bellu din Bucureşti. 
6. Discuţiile metodologice au abordat următoarele chestiuni : 
a) normativele tehnice, pe baza normativului P100 privind 
consolidarea clădirilor, normativ care aplicat la monumente 
istorice duce la erori de soluţie întrucât poate afecta 
substanţa constructivă a acestora. Este necesară 

elaborarea unor normative specifice; 
b) atestarea specialiştilor pentru a putea interveni la 
monumente istorice numai personal calificat şi cu experienţă 
în domeniu. Tinerii urmează să lucreze pe lângă specialiştii 
cu experienţă pentru a-şi însuşi cunoştinţele practice 
necesare abordării acestor obiective atât de delicate şi atât 
de valoroase pentru identitatea ţării . 

7. Problema Proiectului LMI: constatându-se lipsa de inte
res a Ministerului Culturii şi a Parlamentului pentru promovarea 
proiectului Legii monumentelor s-a considerat că ar fi necesară 
restructurarea lui în două proiecte: 

I. „Proiectul Legi i monumentelor istorice" care să trateze 
numai partea de protejare, conservare , intervenţie şi punere în 
valoare a monumentelor, şi 

li. „Proiectul Legii reorganizării CNMI" care să se ocupe 
exclusiv de problema organizării şi funcţionării instituţiilor con
form prevederilor noii Const i tuţii adoptată de curând. Deoarece 
Constituţia nu prevede posibilitatea existenţei unei instituţii 

autonome pe lângă un minister se propune ca CNMI să devină 
un organism asemănător Academiei Române, deci instituţie 

autonomă în subordinea Guvernului şi finanţată de la bugetul 
statului . DMASI ar urma să devină o instituţie în subordinea 
CNMI cu funcţie executivă . Se doreşte astfel în continuare în 
problema monumentelor istorice separarea deciziei ştiinţ i fice 

de aceea politică şi administrativă . Se speră că astfel vor fi 
protejate monumentele în afara unor interese străine principa
lului scop al acestei acţiuni , conservarea acestor inestimabile 
mărturii istorice. 

în ce priveşte Proiectul LMI el rămâne aproape neschimbat 
adăugându-se numai o serie de prevederi mai exacte privind 
controlul zonei de protecţie . Se consideră că proiectul LMI ar 
putea fi promovat mai repede el neimplicând crearea de noi 
instituţii . 

1993 
Ianuarie 1993: se mută În veşnicie prof. dr. arh. Radu 

Popa, vicepreşedinte al CNMASI. 
Pierderea profesorului Radu Popa , cel care a luptat cu 

consecvenţă pentru autoritatea şi autonomia Comisiei 
Naţionale de la înfiinţarea ei până la plecarea sa - ca expresie 
a modului celui mai adecvat de protejare a monumentelor 
istorice, a constituit o fatală lovitură lipsindu-ne de autoritatea, 
forţa şi capacitatea sa ştiinţifică într-un moment crucial al 
activităţii . 

De altfel, anul 1993 a început sub semnul tensiunii între MC 
şi CNMASl -DMASI. De aceea, considerăm necesar urmărirea 
separat a evoluţiei administrative a raporturilor între instituţii 

faţă de activitatea ştiinţifică care a continuat în pofida 
atmosferei dificile create în mod artificial. 

ADMINISTRATIV ŞI LEGISLATIV 
13 ian . 1993 adresa GNMASI privind raportul GNMASl

DMASI cu MG În lumina HG 811 I 1992 
Comisia Naţională atrage atenţia MC asupra implicaţiilor pe 

care le are respectivul HG pentru activitatea DMASI întrucât nu 
se precizează raportul între noile departamente din MC şi 

CNMASI , încălcându-se astfel prevederile Decretulu i 91/1990. 
Se solicită ca în ce priveşte organizarea şi funcţionarea DMASI 
ministerul să se pună de acord cu Comisia Naţională. 

19 ian. 1993 Se depune la MG Raportul „ Situaţia monumen
telor istorice şi activitatea CNMASI şi DMASI. 
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La cererea DGPVPCN se întocmeşte un raport amplu de 
activitate pe capitole privind: 

1) evidenţa - care acum cuprinde 20.800 Ml (4000 monu
mente şi situri arheologice, 14.300 monumente şi ansambluri 
de arhitectură , 300 clădiri memoriale, 1.800 monumente de artă 
şi comemorative şi 400 zone protejate pentru valorile arhitec
tonice şi urbanistice conţinute , faţă de 8.500 Ml înscrise în 
listele din 1955); 

2) starea monumentelor (precizarea cauzelor ce au fost 
identificate ca determinante pentru degradarea monumentelor 
înainte şi după 1990); 

3) activitatea CNMASl-DMASI (măsuri teoretice şi practice 
pentru a realiza protejarea monumentelor istorice) ; 

4) elaborarea legislaţiei ; 

5) avizarea şi inspecţia (în perioada 1990-1992 s-au elabo
rat 839 avize pentru monumente istorice şi 5.500 avize şi alte 
acte privind fondul construit din zonele protejate sau din zona 
de protecţie a unor Ml) ; 

6) intervenţii la monumente (din fondurile statului au fost 
făcute lucrări la 117 monumente din care 29 au fost finalizate) ; 

7) perfecţionarea cadrelor de specialitate (susţinerea per
fecţionării tuturor referenţilor şi inspectorilor în funcţie de 
opţiunile personale şi de atribuţiile de serviciu) ; 

8) aplicarea Convenţiilor internaţionale şi a înţelegerilor 

bilaterale (convenţiile cu instituţiile similare din Ungaria, 
Republica Moldova, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, 
Departamentul Patrimoniu al Consiliului Europei) . 

în concluzie, se cere ca urgent să se rezolve probleme ce ţin 
de competenţa MC în calitatea lui de for tutelar administrativ şi 
anume: votarea Legii monumentelor istorice, respectarea şi 

susţinerea autorităţii conferite prin lege CNMASI şi CZMASI , 
angajarea unui număr suficient de specialişti , în special în 
teritoriu . 

27 ian. 1993 Adresa CNMASI către MC ministrului Mihai 
Golu cerând clarificarea prevederilor HG 81111992. 

Conform hotărârii CNMASI se emite o adresă prin care se 
cere clarificarea competenţelor celor două direcţii existente 
conform HG menţionat: Direcţia Monumentelor Istorice din MC 
şi DMASI subordonată MC din punct de vedere administrativ şi 
financiar dar organ operativ al CNMASI . 

Se propune un Ordin al ministrului culturii care să 

accepte conform prevederilor Decretului 91/1990 autoritatea 
cuvenită CNMASI şi prin aceasta să se asigure funcţionarea 
DMASI urmând ca Direcţia din MC să primească alte atribuţii , 

dorite de MC, în vederea evitării dublării competenţelor. Nici la 
această scrisoare nu se primeşte răspuns . 

4 febr. NOTA DGPVPGN prin care se comunică ministrului 
grupul de lucru pentru pregătirea ACTULUI NORMA TIV 
PRIVIND PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL 

Se transmite la DMASI în copie nota Direcţiei Generale 
pentru protecţia şi valorificar~a patrimoniului cultural naţional 
din Ministerul Culturii care specifică grupul de lucru ce va 
pregăti „actul normativ privind patrimoniul cultural naţional ". 

Deci DGPVPCN susţine încă elaborarea unui act normativ 
comun pentru patrimoniul mobil şi imobil aşa cum a fost Legea 
63/1974. Din grupul de lucru sunt nominalizaţi doi salariaţi ai 
DMASI : istoricul de artă C. Mucenic şi arh . Gh. Sion . Grupul de 
lucru are o primă întâlnire la care C. Mucenic de la DMASI şi 

Anca Lăzărescu de la Direcţia muzeelor şi colecţiilor (direcţie 
subordonată MC), prezintă cele două proiecte de elaborarea 
cărora au răspuns fi ind şi coautori : Legea patrimoniului mobil şi 
Legea monumentelor istorice susţinând necesitatea menţinerii 
de legi specifice fiecăruia dintre cele două domenii , soluţie care 
s-a impus în urma analizei experienţelor europene şi elaborării 
diferitelor variante din perioada 1990-1993. Participanţii 

acceptă punctul de vedere dar grupul practic nu va mai lucra, 
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nemaifiind vreodată convocat. 

8 febr. Adresa DGPVPCN care solicită un nou raport de 
activitate al DMASI pe anii1991-1992 

Se solicită raportul şi programul de activitate pentru anul 
1993 pentru a fi discutate într-o şedinţă la care vor participa: 
directorii muzeelor judeţene , inspectorii şefi de la Cultură din 
fiecare judeţ şi evident direcţiile din MC. Raportul trebuie să 
răspundă la un chestionar-anchetă al Direcţiei Monumentelor 
Istorice din MC. Se constată că modul în care este conceput 
chestionarul ignoră o parte importantă din activitatea DMASI 
cum ar fi: consultări le oferite de arhitecţii-inspectori din Serviciul 
de avizare al DMASI , arhitecţilor-proiectanţi care urmează să 
realizeze intervenţii urgente sau lucrări de restaurare la Ml ; 
activitatea de evaluare istorică şi artistică a clădirilor şi zonelor 
istorice pentru care se cere avizul în intenţia de a se interveni , 
activitate realizată de Serviciul de evidenţă ; de asemenea, 
munca de elaborare a proiectului LMI sau a altor norme şi 

regulamente interne care urmăreau o mai bună organizare a 
activităţii în cadrul DMASI etc. 

11 febr. 1993 Protestul CNMASI transmis massmedia faţă 
de imixtiunea MG În autoritatea sa. 

CNMASI decide să-şi exprime public dezacordul asupra 
diferitelor hotărâri luate de MC care afectează munca DMASI şi 
îi încalcă în mod evident autoritatea. Efortul acesteia de a 
dialoga a fost permanent ignorat de MC. 

11 febr. 1993 Înaintarea la MG a Proiectelor LMI 
Se înaintează ultima variantă a Proiectului LMI completată 

de proiectul Legii de reorganizare a CNMASI cu solicitarea de 
a fi promovate. 

18 febr. 1993 Adresa CNMASI către MG - ministrului M. 
Golu privind constituirea comisiei din MG de elaborare a Legii 

Comisia Naţională subliniază ilegalitatea numirii de către 
MC a unei comisii care să elaboreze un act normativ în 
domeniul Ml în condiţiile în care : 

a) conform Decretului 91/1990, CNMASI este abilitată să 

propună acte normative în domeniul său de competenţă ; 

b) CNMASI a depus în termen (mai 1990) Proiectul LMI , l-a 
completat în septembrie 1990, în iunie 1991 , octombrie 
1991 inclusiv în februarie 1993 dar de fiecare dată Ministerul 
Culturii nu şi-a exprimat opinia şi nici nu l-a înaintat. 

18 febr. 1993 Adresa CNMASI către partidele politice, parla
mentare, prin care se propune promovarea proiectelor de acte 
normative pentru monumente. 

CNMASI se adresează partidelor: „Frontul Democrat al 
Salvării Naţionale"; „Frontul Salvării Naţionale" ; „Partidul 
Naţional Creştin-democrat"; „Partidul Alianţa Civică" etc. 
propunându-le spre însuşire şi promovare cele două proiecte 
de acte normative privind problemele urgente ale Ml. Nici unul 
dintre partide nu va acţiona . 

23 febr. 1993 Întâlnirea DMASl-CNMASI cu reprezentanţii 
CZMAS/ pe tema raporturilor cu MG 

Se prezintă acestora prevederile HG 811 /1992 care au 
generat raporturile dificile cu MC din cauza suprapunerilor de 
competenţe . Reprezentanţii CZMASI sunt de acord că ar fi 
necesară descentralizarea efectivă şi că vor susţine acest 
punct de vedere demonstrat prin situaţii practice pe care le-au 
rezolvat în teritoriul lor de competenţă. 

24 febr. 1993 Şedinţa DGPVPCN pentru analiza activităţii 
DMASI. 

Şedinţa Direcţiei Generale din MC analizează activitatea 
DMASI pe baza raportului prezentat de directorul său (care îşi 

depusese demisia la 1 februarie 1993), dr. arh . Peter Derer. Se 
pleacă din start de la prezumţia că activitatea DMASI a fost 
insuficientă, că de gestionarea patrimoniului naţional trebuie să 
se ocupe exclusiv MC, că fondurile nu au fost folosite corect. 
Se constată de la început opţiunea diferită asupra scopului 
întâlnirii. MC încearcă încriminarea DMASI şi implicit a 
CNMASI , iar cele două instituţii doresc să discute problemele 
efective cu care s-au confruntat care au dus la realizări şi 

desigur şi la eşecuri . 

9 mart. Adresa CNMASI către MG prin care se revine la 
necesitatea clarificării prevederilor din HG 81111992 

Se cere din nou clarificarea ambiguităţilor din textul HG citat 
prin emiterea unui ordin care să stabilească clar raportul între 
CNMASl-DMASI şi DMI din MC. De asemenea , se insistă 

asupra necesităţii promovării actelor normative propuse. MC 
continuă să nu răspundă acestor adrese. 

Aprilie 1993 Conferinţa Naţională a MG la Sinaia 
Conferinţa la care participă : directorii muzeelor judeţene şi 

naţionale, inspectorii şefi ai Inspectoratelor de cultură judeţene , 

discută probleme ale culturii printre care actele normative 
propuse pentru domeniu : Legea monumentelor istorice; Legea 
reorganizării CNMASI ; Legea Patrimoniului Mobil. În urma 
discuţiilor cei prezenţi acceptă , cu obiecţii minore însuşite de 
autori proiectele normative propuse şi se consideră că este 
benefică existenţa a două legi specifice, una pentru Ml şi alta 
pentru PM. În final , concluziile independente de cele ale 
participanţilor sunt cele lansate de Direcţia generală prin 
programul naţional DACIA-PRODPAT care prevedea reorga
nizarea domeniului protejării patrimoniului. Acesta cuprindea 
ca puncte e·senţiale : reorganizarea DMASl-CNMASI , unificarea 
comisiilor (CNMASI şi CMC) , elaborarea unei legi unice etc. De 
asemenea, se subliniază faptul că deciziile privind patrimoniul 
cultural trebuie să fie exclusiv ale MC, Comisia naţională având 
doar un rol consultativ şi nu de decizie. Programul propus nu a 
fost cunoscut anterior iar multe dintre prevederile sale erau 
neacceptabile deoarece reluau formule vechi de organizare 
experimentate deja şi a căror ineficienţă s-a dovedit în timp. 

Mai 1993 schimbarea conducerii DMASI 
După demisia arh. Derer în februarie 1993 datorită imposi

bilităţii de a conlucra cu MC se poartă o lungă corespondenţă 
între MC şi CNMASI asupra persoanei care va fi numită în 
acest post şi care implicit va deveni secretarul CNMASI. Până 
la urmă , se ajunge la o propunere acceptată de ambele 
organisme, respectiv numirea arh. Călin Hoinărescu , membru 
al CNMASI. 

13 oct. 1993 Ordinul 567 al MG care anunţă noua compo
nenţă a CNMASI 

Ministerul comunică directorului DMASI, secretar al Comi
siei , o nouă componenţă a Comisiei Naţionale fără nici o justifi
care asupra motivelor înlocuirii a 16 dintre specialiştii Comisiei 
în funcţiune şi a schimbării conducerii CNMASI. Comisia 
Naţională în funcţiune protestează cerând respectarea preve
derilor Decretului 91/1990. Protestul se va transmite şi Comisi
ilor de cultură ale Parlamentului şi Curţii Constituţionale , ultima 
instituţie declarând că problema nu este de competenţa sa. 

20 oct. 1993 Protestul salariaţilor DMASI faţă de destituirea 
abuzivă a Comisiei Naţionale. 

Se înaintează MC un protest semnat de o parte importantă 
a salariaţilor DMASI , protest care arată că realizările anilor 
1990-1993 se datorează Comisiei Naţionale aflată în funcţiune 
care a reuşit să reimpună autoritatea ştiinţifică a specialiştilor în 
faţa altor interese care afectau protejarea monumentelor 
istorice. 
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Octombrie 1993 Noul Proiect al Legii Patrimoniului Imobil 
întocmit de MC 

În această perioadă se elaborează un nou proiect al legii 
privind monumentele istorice care nu este cunoscut de DMASl
CNMASI, fapt ce determină un nou protest al CNMASI. 
Proiectul consultat pe cale neoficială se dovedeşte o variantă în 
oglindă a Legii patrimoniului mobil. 

3 noiembrie 1993 Prima şedinţă a noii Comisii Naţionale a 
Monumente/or Istorice (CNMI) 

Este convocată noua CNMI prin dispoziţia DGPVPCN. Ea 
este compusă din 38 membri , preşedinte numit de ministrul 
culturii Marin Sorescu fiind prof. dr. istoric Răzvan 

Theodorescu. Dintre membrii numiţi 15 aparţin fostei Comisii, 
numirea lor făcându-se fără a fi consultaţi. Doi dintre aceştia îşi 
dau demisia. 16 membri, remarcabili specialişti sunt înlăturaţi 
fără nici o explicaţie . De asemenea, nu mai există în noua 
formulă membri de onoare. 

Decembrie 1993 
Se întruneşte CNMASI numită în 1990. Se constată 

imposibilitatea colaborării cu MC din cauza căreia Comisia nu
şi poate exercita rolul de protejare a Ml , drept care membrii ei 
decid să-şi întrerupă activitatea. 

1 noiembrie 1994 DMAS/ este desfiinţată în urma preve
derilor Ordonanţei 6811994 şi transformată într-o Direcţie a MC 
prin unificare cu Direcţia existentă deja. Dispare sectorul 
Documentare-evidenţă rămânând în minister doar avizarea 
lucrărilor la Ml. CNMI devine o Comisie consultativă a MC. 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ÎN 1993 
Pentru mai buna funcţionare a CNMASI, la începutul anului 

se stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a celor 
6 secţiuni ce include şi Statutul colaboratorilor, prevăzându-se 
o mai strânsă conlucrare cu Uniunea Arhitecţilor, mai ales pe 
tema implantării construcţiilor noi în zone istorice. 

Se elaborează fişa de evidenţă pentru monumentul tehnic şi 
zona protejată care urmează să fie supuse discuţiei şi aprobării 
CNMASI (discuţie ce nu a avut loc Comisia fiind ocupată de 

rezolvarea problemelor legate de colaborarea cu MC). 
Se fac propuneri de includere a noi obiective în Lista Ml sau 

de clarificare a unor poziţii cum sunt: delimitarea tapo a sitului 
arheologic Sarmisegetusa-Ulpia; delimitarea zonei de protecţie 
a ansamblului Mogoşoaia (instituită deja prin Decret regal în 
1947) etc. 

Se continuă inventarierea din satele săseşti din Transilvania 
şi - folosind o metodă similară de investigare - inventarierea 
unor localităţi din Moldova şi Muntenia. Sistemul se dovedeşte 
viabil şi adaptabil şi la un alt spaţiu arhitectural. 

Are loc misiunea UNESCO de evaluare a stării bisericii de la 
Probata, monument istoric propus a fi înscris în lista patri
moniului mondial între bisericile pictate din Nordul Moldovei, 
monument pentru care există o ofertă de finanţare a restaurării 
picturii din partea Ministerului de externe Nipon. Apreciindu-se 
valoarea excepţională a monumentului, seriozitatea cu care s
a conceput proiectul de restaurare şi acceptul autorităţilor 

române de a prelua partea de restaurare a construcţiei , se 
hotărăşte încheierea protocolului corespunzător. 

Anii 1990-1993 au însemnat construirea unor instituţii noi, 
efortul de a impune în conştiinţa autorităţilor şi publicului un 
domeniu de mult marginalizat şi neglijat, încercarea de a 
specializa persoane care nu au avut unde să se formeze într
un mod coerent, totul pe fundalul unor relaţii de multe ori 
tensionate cLi autorităţile, alţi specialişti şi publicul. Din toate 
cele propuse, unele s-au realizat dar multe s-au dovedit 
utopice, societatea nefiind pregătită să le rezolve şi cei ce au 
lucrat atunci neştiind sau neputând să le dea coerenţa 

necesară . S-a dorit mult, s-a realizat parţial, s-a greşit dar s-a 
făcut şi bine. Nu ştim cum ar fi continuat activitatea. Din anul 
1994 CNMASI şi DMASI nu mai există . Proiectul LMI şi acum 
este doar un proiect6. 

BIBLIOGRAFIE 

Arhiva CNMASl-DMASI aflată la DMI , anii 1990-1993 
Procesele-verbale ale şedinţelor CNMASI 1990-1993 
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 1990-1994 

6. A devenit Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice (M. O. 616/30 nov. 2000) 
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Conservare - restaurare 

PRINCIPII DE BAZĂ ALE CONSERVĂRII MONUMENTELOR ISTORICE 

MICHAEL PETZET 

Notă 

Autorul textului de faţă este istoricul de artă prof. dr. Michael Petzet, directorul general 

al Direcţiei pentru protecţia monumentelor istorice din Bavaria (traducere liberă a 

formulei "Bayerisches Landesamt tar Denkmalpflege"}, preşedintele Comitetului 

Naţional German al /GOMOS, ales preşedinte al Consiliului Internaţional pentru 

Monumente şi Situri (/GOMOS) la Adunarea Generală care a avut loc in Mexic, intre 

17-23 octombrie 1999. 

În ţara noastră, acumularea de titluri, oricât de sonore, nu prezintă garanţii de calitate, 

după mai mult de 50 de ani de promovare inversă. Nu acelaşi lucru se intâmplă in 

Germania, unde titlurile - academice şi administrative - se acordă in funcţie de 

capacitate intelectuală şi organizatorică . Elev al lui Hans Sedlmayr, strălucit 

reprezentant al şcolii germane de istoria artei, Michael Petzet a dobândit, pe parcursul 

carierei sale de conservator al monumentelor istorice, o rară experienţă de teoretician, 

dublat de un practician cu deosebite calităţi organizatorice, pe care le-am putut preţui, 

reflectate la tot pasul, intr-o scurtă excursie de studii in Bavaria, in 1998. 

Textul de faţă, veritabil curs de restaurare intemeiat pe analiza critică a cartelor 

internaţionale existente, a apărut pentru prima dată in 1992, in caietul X al Comitetului 

Naţional German al /GOMOS şi a fost republicat in caietul XXX al aceluiaşi Comitet, 

apărut in 1999, cu completări şi aduceri la zi expuse in prefaţa autorului. Ca şi alte 

valoroase publicaţii, Caietul XXX ne-a parvenit prin amabilitatea Comitetului Naţional 

German, căruia ii mulţumim pentru sprijinul şi inţe/egerea manifestate faţă de faza de 

tranziţie a Comitetului Naţional Român al /GOMOS. 

Dr. arh. Eugenia Greceanu, preşedintele C.N.R. ICOMOS. 
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Preface/Preface 

Published trilingually in 1992 under the title "Grundsatze der 
Denkmalpflege I Principles of Monument Conservation I 
Principes de la. Conservation des Monuments Historiqucs". 
volume X of the Journals of the German National Committee 
of I CO MOS has long been out of print; continued demand jus
tifies a new edition. For the present bilingual volume the prin
ciples, expanding in part on an interpretation ofthe Venice Char
ter, have been extended by sections treating replicas, relocation, 
reconstruction and rebuilding, as well as by a new chapter on the 
principl.es of archaeological heritage management. Thesc are 
supplemented by chapters on reversibility and on the issue of 
authenticity; the latter, which touches on the fundamentals of 
preservation theory and practice, has generated live ly debate 
since the Nara Conference in 1994. An illustrated German 
edition of the principles is planned for next year. Thanks are 
extended to Margaret Thomas Will M. A., Dr. Beatrice Hernad 
and Dr. Denis Andre Chevalley for the translation from the 
German into English and French, as weU as to Hannelore 
Puttinger, who bas shown tireless commitment to the work of 
the German National Committee of ICOMOS for more than 
ten years . 

M. Pz. 

Le volume X des Cahiers du Comite National Allema.nd de 
I' JCOMOS, paru en 1992 sous le titre «Grundsiitze der Denk
malpflege I Principles of Monument Conservation I Principes de 
la Conservation des Monuments Historiques», est epuise depuis 
longtcmps et devait, en raison de Ia demande, etre reedite. Pour 
ce nouveau volume nous avans completes Ies Principes qui ema
nent en partie d'une interpretation de la Charte de Venise par des 
passages sur Ies themes de la copie, de la translocation, de la re
conshtution et reconstruction et ajoute un chapitre sur Ies prin
cipes de la prcservation des monuments archeologiques. En ou
tre, nous avans ajoute, des chapitres complementaires sur la re
versibili te et la question de I'authenticite, vivement discutee de
puis la ConfCrence de Nara (1994) et d'un interet fondamental 
pom la thcorie et la prahque de la preservation des monuments 
historiques. Pour l'annee prochaine nous avans prevu une edi
tion illustree des Principes en allemand. Nous remercions pour 
la traduction de I' allemand en anglais et en franc;ais Margaret 
Thomas Will M. A. , Dr. Beatrice Hernad et Dr. Denis Andre 
Chevalley, et en outre Madame Hannelore Puttinger pour son 
engagement inepuisabl.e depuis plus de dix ans en faveur du Co
mite National Allemand de l'lCOMOS. 

M. Pz. 
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Introduction 

ln discussions of the bas ic tenets of modern preservation gener
al tem1s such as "restoration" or "reconstruct ion" - terms that 
are hi storically encumbered and subject to various interpreta
tions - and catchphrases such as "conserve, do not restorc" 
sometimes cause us to overlock the faci that general principles 
do indeed exist, quite independently ofwhether or not the goals 
of preservation actually can be mel undcr the varying I egal pro
visions that support monument protection. lndeed, there are 
principles ofpreservation that have always becn valid, or should 
have been so, including the (seemingly) seif-evident truth that 
conservation means taking care of monuments, preserving and 
maintaining lhem .• not falsifying, damaging, impairing or even 
destroying them. In fact , tbere is an international paper on prin
ciples that is stil! valid today, the Veni ce Charter (Charter for the 
Couservation and Restoration of Momm1ents and Sites), passed 
in May 1964 by the Second International Congress of Architects 
and Technicians of Bistoric Monuments. From a current per
spective the charter could of course be revised in places and sup
plemented with addilional points of emphasis. 

"The concept of a historic monument", reads article 1 of the 
charter, "embraces not only lhe single architectural work but al
so the urban or rural setting in which is found the evidence of a 
particular civilization, a significant development or a historic 
event. This applies not only to great works of art but also to 
more modest works ofthe past which have acquired cultural sig
nificancc with the passing oftime." The concept ofhistoric dis
lricts and the related issues of urban conservation planning, 
which have become relevant in recent years, are touched upon 
only marginally in article 14 of the charter, which notes that 
work in these fields "should be inspired by the principles set 
forth in the foregoing arlicles": "The sites of monuments must 
be the object of special care in order to safeguard their integrity 
and ensure that they are cleared and presented in a seemly man
ner." 

Our prime concern is the preservation and conservation ofthe 
original fabric and appearance of individual monuments and of 
historic districts, which together represent a wealth of historic 
evidence. The "originalness" of a monument does not, howev
er, refer to its earliest appearance but rather also encompasses 
later alterations - the sum of various historic states that overlap 
one another Jike the annual rings of a tree. We must also recog
nize the indissoluble connections among all the parts of a mon
ument and between the monument and its decorative features, 
which should no more be tom out oftbeir context. 

Accordingly, under the heading "Conservation" articles 6 
through 8 of the charter state "The conservation of a monument 
irnpl ies preservi ng a setting which is not out of scale. Wherever 
the traditional setting exists, it must be kept. No new construc
tion, demolition or modification which would alter the relations 

lntroduction 

Face aux notions generales qui dominent actuellement la discus
sion sur Ies idees directrices de la sauvegarde des monuments, 
telles que «restauration» ou «restitutio1m, termes qui ont subi 
differentes alterations et qui sont interpretes de maniere diverse, 
ou face aussi aux slogans courants, tcls que «conserver, et non 
restaurern, on a tendance a oublier qu'il existe en la matiere des 
principes de base. et ceci ind6pendamment de la legislation 
concemant la protection des monuments, qui peut etre plus ou 
moins efficace. II existe en effet des principes de sauvegarde qui 
ont toujours ete plus ou moins reconnus comme etant obligatoi
res. Depuis la charte de Venise qui fut adoptee par le deuxieme 
congres international des architectes et des techniciens des mo
numents historiques, ii existe merne un texte de rcforence de 
portee internationale. Cette «charte internationale sur la conser
vation et la restauration des monuments et des sites» est encore 
valable a l'heure actuelle, bien qu'il soit possible, dans une per
spective plus modeme, de la modifier par endroits et de lacom
pleter sur certains points essentiels. 

L'article I de la charte precise que «la notion de monument his
torique comprend la creation architecturale isolee aussi bien que 
le site urbain ou rural qui porte temoignagc d ' une civilisation 
particuliere, d ' une evolutiou significative ou d'un evenement 
historique. Elle s'etend non seulement aux grandes creations 
mais aussi aux reuvres modestes qui ont acquis avec le temps 
une signification culturelle». Pourtant la notion de site, qui est 
devenue preponderante ces dernieres annees, ainsi que Ies ques
tions de «sauvegarde du patrimoine urbain» qui cn decoulent, ne 
sont evoquees quc de maniere tres breve a l'article 14 de la char
te, par reference a l'application des principes enonces aux arti
cles precedents: «ies sites monumentaux doivent faire l'objet de 
soins spcciaux afin de sauvegarder leur integrite et d'assurer 
leur assainissment, leur a.menagement et leur mise en valeurn . 

C'est donc bien la multitude des temoins de l'histoire, autant 
monuments individuels que sites, qu'il convient de sauvegarde1 
dans leur etat materiei et leur aspect d 'origine. Pourtant «l'origi
nalite» d'un monument ne se rapporte pas necessairement a son 
etat premier seulement; elle implique tout autant ses transforma
tions ulterieures - l'etat original devant ctre compris comme la 
somme des etats successifs qui se superposent a la maniere des 
couches annuelles du bois. 11 faut egalement tenir compte de la 
coherence indissoluble de toutes Ies parties d'un monument el 
des elements de son amenagement interieur, qu'on ne peut iso
ler de leur contexte sans leur porter prejudice. 

C'est en ce sens que Ies articles 6 a 8 de la charte precisent que 
«la conservation d'un monument implique celle d'un cadre a 
son echelle. Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera 
conserve, et toute construction nouvelle, toute destruction et 
tout amenagement qui pourrait alterer Ies rapports de volume et 
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of mass and colour must be allowed" (article 6); "A monument 
is inseparable from the history to which it bears witness and 
from the setting in which it occurs" (article 7); "ltems of scuip
ture, painting or decoration which forrn an integral part of a 
monument may only be removed from it ifthis is the sole means 
of ensuring their preservation" (art iele 8). A forther prerequisite 
for the preservation of monuments concems function, about 
which article 5 of the charter states: "The conservation of mon
uments is always facilitated by making use of !hem for some so
cially useful purpose. Such use is thercforc desirable but it inust 
not change tbe lay-out or dccoration ofthe building. lt is with
i:n these limits only that modifications demandcd by a change of 
function should be envisaged and may be permitted." 

Given these basic rcquirernents, preservation practice - as a 
discipline wh.ich focuses on the authentic historic monument în 
its original location, within its sctting and with a given function 
- is generally faced with problems that are all the greater if the 
historic fabric of a monument îs vcry diverse and if multiple in
terventions are necessary to preserve the building itself and to 
either maintain its original function or allow for a new function. 
Article 5 of the Veni ce Charter, already quoted above, refers to 
the limits that must be placed on rnodifications necessary for the 
use of a monument, limits which must be emphasized because 
of a modern tendency toward "usc fetishisrn" ("a monument 
witbout a use is !ost"). Without going into more detail concern
ing the very important bas ic issue of usc as a general prerequi
site for thc preservation of certain categories of monuments, we 
need only point out here that under the "useful function" of a 
monument we can understand not only its actual usc, whatever 
that may be. but also its cultural statements, such as the aesthet
ic statement of an "art monument" or the historical statement of 
a "historic monument" (for example the function of a historic 
building as a spatia I and historical "point of orientation"). 

fn any casc modern preservation practice, understood as a 
conscious safeguarding of evidence, bas to be able to justify rc
sponsibility for the loss of certain historic layers in some cir
cumstances or be able to tolerate Josscs at times for the sake of 
the continued guarantee of a monument's function. Only as a 
discipline operating scientifically will preservation be able to 
master the issues învolved in weigthing gains against losses. to 
surmount the problerns that every work decision presents, and to 
meet its obligation to document what is !ost. "The conservation 
and restoration of monuments must have recourse to all the sci
ences and techniques which ca.ii contribute to the study and safe
guarding of the architectural heritage" asserts article 2 of the 
Venice Charter. 

Today the scientific aspect of preservation îs a seif-evident 
and generally accepted requirement that can also be satisfied 
sensibly in economic terms. This is true for the documentation 
that is necessary to prepare, accompany and conclude every in
dividual project that is carried out according to the methods and 
principles described în the followîng. The Venice Charter clos
es along these lines with article 16, which is in fact seif-evident 
for the scientific-based discipline ofpreservation but for various 
reasons îs often badly neglected in practice: "In all works of 
preservation, restoration or excavation, there should always be 
precise documentation in the form of analytical and criticai re
ports, illustrated with drawings and photographs. Every stage of 
the work of clearing, consolidat.ion, rearrangement and integra-

de couleurs sera proscrii» (article 6); «le monument est insepa
rable de l 'histoire dont ii est Ic Lcmoin ci du milieu 0[1 ii se situe» 
(article 7 ); <des elements de sculpture, de peinture ou de decora
tion qui font partîe integrante du monument ne peuvent en etre 
separes que lorsque cettc mesure est la seule susceptible d'assu
rer leur conservation» (article 8). A cela s'ajoute la fonction du 
monument, autre condition essentielle it sa sauvegarde, apropos 
de Jaquelle l'article 5 de la charte note: «la couservation des mo
numents est toujours favorisee par l'atfectation de ceux-ci it une 
fonction utile â la societe; Lme tclle affectation est donc souhai
table mais elle ne peut alterer l'ordonnancc ou le decor des edi
fices. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et que l'on pcut 
autoriser Ies amenagements exiges par 1 'evolution des usages et 
des coutumesl>. 

Dans ces conditions, la sauvegarde qui tient compte du monu
ment original, de son emplacement, de son environnement et de 
sa fonction, se frouve confrontee a des problemes qui croissent 
avec la richesse en substance originale et le nombre des mesures 
necessaires, selon qu 'on cherche it lui garder sa fonction tradi
tionnelle ou it lui en conferer une nouvelle. Face au fetiche mo
derne du fonctionalisme (»un monument sans fonction est per
du» ). l'article 5 de la charte cite plus haut definit Ies limites, 
qu'il convieut d'imposer aux interventions que cause toute nou
velle fonction. Sans insister ici davantage sur cette question uti
litaire, qui peut etre extremement importante comme condition
cadre pour la conservation de certaines categories de monu
ments. uous remarquerons que .la fonction d'un monument peut 
tout aussi bien resider dans son message culturel, pris dans un 
sens esthetique ou historique, ou dans son râle de point de 
repere pour l'orientation dans le temps et dans l'espace. 

La sauvegarde monumentale, qui se definit aujourd'hui com
me une sauvegarde des traces historiques, doit souvent assumer 
la responsabilite de sacri fier certai nes couches ou d 'accepter des 
pertes pour pouvoir assurer la contînuite de fonction d'un monu
ment; seule une demarchc scientifique perrnettra de pcser Ies 
profits et Ies pertes, de surrnonter Ies problemes que pose le 
choix des mesures a prendre, et de remplir Ies obligations de do
cumentation envers Ies partics, qu'on se voit oblige d'abandon
ner. L'article 2 de la cha1te de Venise precise que «la conserva
tion et la restauration des monuments constituent tme discipline 
qui fait appel a toutes Ies sciences et a toutes Ies techniques qui 
peuvent contribuer it l'etude et a la sauvegarde du patrimoine 
monumental>>. 

Aujourd'hui le caractere scientifique de la sauvegarde monu
mentale est une revendication tres largement acceptee, qu'il est 
possible de satisfaire d'une maniere rationnelle et economique. 
Ceci est valable pour la preparation, la realisation et la documcn
tation de chacune des mesures prises suivant la methode et Ies 
principes quc nous exposerons ci ~dessous. C'est en ce sens que 
la charte de Venise se termine, sous le titre «docwnentation et 
publication», par l 'article 16, qui devrait etre une evidence pour 
toute sauvegarde monumentale menee de maniere scientifique, 
mais qu'on trouve malheureusement souvcnt ncglige dans la 
pratique pour des raisons dîverses: «Ies travaux de conservation, 
de restauration et de fouilles seront toujours accompagn.es de la 
constitution d'une documentation precise sous forme de rap-
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tion, as well as technical and fornrnl features identified during 
the course ofthe work, should be included. This record should 
be placed i11 the archives of a public institution and made avail
able to research workers. lt îs recommended that the report 
should be published." 

I. Maintenance, Repair, Rehabilitation 

More and more monuments "glow with a new splendor", our vil
lages are "renewed" thanks to publjc programs, entire quarters 
ofold towns are "completely rehabilitated": ln view ofthe loss
es inevitably connected with all these measures, wc may be rc
minded of the old saying "poyerty is the best preservationist". 
But then again it can be rightly pointed out that in other coun
tries entire monument landscapes are perishing forever for wa11t 
ofbuilding maintenance; this problem effects the age-old tradi
tional earthen architecture ofnorthem Africa, which îs particu
larly dependent 011 constant mainteuance, as well as the decay
ing stane buildings of abandoned villages and towns in som·e re
gions of Europe. A lack, for various reasons. ofthe most basic 
maintenance work is a problem that is sometimes overlooked for 
so long in preservation practice that expensive repairs become 
necessary. ln such situations the question may arise of whether 
the damages are already so advanced that repa iris no longer pos
sible; then ei ther the ultimate loss ofthe monument must be ac
cepted or a drastic rehabilitation may have tobe undertaken as 
the only alternative. 

ln the following the repair of monwnents is understood as a 
general tenn that includes measures for conservation and stabil
ization, for restoratio11, for renovation, and for the replacement 
ofmissing elements, whereas maintenance is used to mean lim
ited, continuons preservation work, and rehabilitation refers to 
sweeping measures also related to the term "modernization". 

In contrast to normal building maintenance, maintenance of 
historic buildings must always take into account the preservation 
value of the fabric as well as the monument character of astruc
ture. Under these conditions, proper maintenance can be the 
simplest and gentlest type of preservation because it guards 
against potential damages, especially those caused by weather
ing, and thus preserves monuments intact over centuries . " It is 
essential to the conservation of monuments that they be main
tained on a permanent basis" asserts article 4 ofthe Venice Char
ter. 

The maintenance of a historic building includes seemingly 
seif-evident measures such as the cleaning of gutters or the 
re-nailing of damaged roof tiles, work that an owner can easily 
carry out himself and that wards off extensive damage. Work of 
such simple craftsmanship as the occasional renewal of the paint 
on window frames could also be counted in this category. Obvi
ously such maintenance work should be oriented to the existing 
materials a11d skilled craft techniques with which the historic 
building was erected; for example, replacement tiles made of 
clay for the roof, oii paint for the windows. For maintenance 
measures such as plaster repairs or paint work on historic build
ing components or on a facade, the professional ad vice of a pres
ervation agency is necessary. Proper maintenance is a direct 
outcome when a historic building is used appropriately (partic
ularly in the case ofresidential use). The maintenance work car
ried out on individual historic buildings can add up to an old 

ports analytiques et critiques illustres, de dessins et de photogra
prues. Toutes Ies phases des travaux de degagement, de consoli
dation, de recomposition et d'integration , ainsi que Ies elements 
techniques et formels identifies au cours des travaux y seront 
consignes. Cette documentation sera deposee dans Ies archives 
d'un organisme public et mise â la disposition des chercheurs; sa 
publication est recommandee». 

I. Entretien, RHection, Assainissement 

Toujours plus de monuments «brillent d'un nouvel eclat»; grâce 
aux programmes de l'Etat nos villages sont «renoves» et des 
îlots entiers sont «assainis», dans Ies centres historiques de nes 
cites. Si, face aux degâts que ne manquent pas de causer ces ac
tivites, nous rappelions la viciile sentence selon laquelle «la pau
vrete est le meilleur des conservateurs», 011 nous repondrait â 
juste titre que dans d'autres pays des sites entiers se deteriorcnt 
ajamais par manque d 'entretien, qu'il s'agisse de l' architecture 
en torchis d'Afrique du Nord, issue d ' une tradition seculaire et 
qui necessite un entretien permanent, ou des maisons de pierre 
tombees en ruines dans Ies villages et Ies bourgades abandonnes 
de certaines regions d'Europe. Ici, pour des raisons d.iverses, un 
des devoirs les plus elementai.res n'est pas accompli: l'entretien 
courant, que la sauvegarde des monuments neglige souvent jus
qu'â ce qu ' une refection couteuse finisse par s'imposer. Les de
gâts peuvent cn arriver au point ou toute refection devient im
possible et ou ii faut, soit accepter la perte definitive du monu
ment, so.it avoir recours a son assainissement total. 

Par la suite on entendra par refection w1 terme general, qui 
peut englober des mesures de conservation, de consolidation, de 
restauration, de renovation, ainsi que des mesures de restitution; 
par entretien un maintien limite continue]; et par assainissement 
une mesure plus radicale de modernisation. 

Contrairement â l'entretien des bâtiments normaux, l'entre
tien des monuments historiques doit rcspecter Ies elements 
constitutifs et Ies qualites intrinseques de ces derniers. L'entre
tien serait donc la maniere la plus simple de conserver un monu
ment â long terme, avec un maximum de menagcment, en pre
venant d'eventuels degâts, comme ceux dus aux intemperies par 
exemple. Carticle 4 de la charte de Venise precise que «la 
conservation des monuments impose d'abord la permanence de 
leur entretien». 

L'entretien des monuments comprend des mesures apparem
ment aussi banales que le nettoyage des gouttieres ou le rempla
cement des tuiles, mesures que le proprietaire peut effectuer lui
meme et qui permettent d'eviter des degâts importants. On peut 
y ajouter Ies travaux artisa11aux simples comme la peinture des 
fenetres. II va sans dire que ce genre de mesures d'entretien de
vra tentir compte des materiaux et des techniques artisanales 
d'origine. On utilisera des tuiles en terre cuite pour reparer la 
toiture et de la peinture a !'huile pour repeindre Ies fenetres. Une 
autorisation des Services des Monuments Historiques sera in.
dispensable lorsqu'il s'agira du ravalement ou de la peinture 
d'une fa~ade. L'entretien se fera d 'ailleurs de fa~on toute natu
relle, si la fonction â laquelle le monument est affecte est confor
me a celui-ci ; nous pensons ici surtout â la fonction d'habitation. 
C'est la somme deces petites mesures individuelles d'entretien 
qui rendra vivant )'aspect d'une viile, sans que celle-ci n'en pa-
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town that does not deny its age but is nonetheless very much 
alive, an old town that neither seems unnecessarily "spruced up" 
nor approaches a state of decay that might be picturesque bui in 
faci is highly dangerous to the historic fabric. 

Apart from buildings in continuai use, some categories of 
monumcnts - from stone boundary markers to castle ruins - re
quire only occasional maintenance mcasures, but the work must 
be done again and again; removal ofplant growth that endangers 
the fabric of a cast le ruin is one such example. Still other types 
ofmonuments such as historic parks with their paths and plant
ings require constant intensive care. Certain industrial monu
ments - an old locomotive, a steamship or a power station, for 
instance - that arc outdated tcchnically a:nd have become more 
or less muscurn objects must also be intensively "serviced", just 
as if they were still in use. On the other hand. our underground 
archaeological monuments could survive without any mainte
nance for centuries and millennia - if only they were protected 
from constant endangerment caused by human interference. 

Special problems ofmaintenance are presented by the decora
tive features ofhistoric buildings. There is a broad spectrum of 
possible damages resulting from neglect (such as the unprotect
ed storage ofvaluable fittings or objects in an attic), from incor
rect climate control in interior spaces, from improper handling 
of flowers or candles in churches, and even from cleaning or 
dusting undertaken in the name of monument care. For sensitive 
works of art even a seemingly harm.less cleaning can have a 
damaging effect; in such cases maintenance should be entrusted 
to appropriate specialists only. 

ln this context reference can be made to a trend-setting mod
el , of which lit.tle use has been made to date: maintenance con
tracts with restorers for outstanding decorative features which 
are particularly endangered, for instance for climatic reasons. 
Threats to works of art could thus be identified early; minor in
itial damages could be repaired year for year by a restorer with
out great ex pense. Over thc Jong term the sum of simple conser
vation measures would make major restoration work superflu
ous - certainly the idea.I case of maintenance but in fact uothing 
different than the usua1 care that every car owner bestows on his 
automobile în order to preserve its value, nothing other than the 
service contract for the hcating system or the washing machine. 
Yet the car and the washing machine are items of daily use that 
can be replaced by new ones at any time, whereas the unique fit
tings of our historic buildings cannot be replaced; waiting until 
the next major restoration becomes due often means an irretriev
able loss. With modifications this model could also be applied 
to maintenance contracts for the general preservation ofhistoric 
buildings: restorers or cra.ftsmen specialized in certain fields 
could look after given historic buildings in coordination with the 
preservation agencies, just as thc chimney sweep makes his rou
tine inspections. 

Just how seriously the issue of maintenance must be taken is 
shown by the possibility of deliberate neglect, whereby the con
ditions needed for a demolition permit are quite consciously at
tained. 

Finally, ccrtain precautionary measures against catastrophes 
and accidents (such as systems for fire prevention. thcft securi
ty, etc.) could also be counted as part of the continuai mainte
nancc that guarantees the survival of a monument. Planning for 

raisse inutilement «pomponnee» pour autant, ou qu'elle sombre 
au contrairc dans ce «pittoresque» des ruines, si nocif au patri
moine. 

Les bâtiments affectes a une fonction permanente mis a part, 
certaines categories de monuments, qui vont de la borne routie
re a la ruine de château-fort, peuvent sc contenter de mcsures 
d'entretien ponctuelles mais regulieres, telles que de Ies deba
rasscr de la vegetation qui Ies menace; alors que d'autres, com
me Ies jardins classes, avec leurs chemins et leurs plantations, 
necessitent un entretien continuei. Certains monuments techni 
ques par contre, une viciile locomotive par exemple, un batcau a 
vapeur ou une centrale electrique, exigent. bien qu'ils soient 
tombes en desuetude et devenus des pieces de musee, des soins 
pemrnnents et soutenus, comme s'ils etaient encore en service. 
A l'oppose, nos gisements archeologiques se conserveraicnt 
magnifiquement sous terre, â condition qu'on Ies protege de 
toutc intervention humaine. 

I:amenagement interienr des monuments pose des problemes 
d'entretien particuliers . Des dcgâts g-raves peuvent se produire 
par negligence, une reuvre d'art releguce sans protection dans 
un grenier peut s'y deteriorer, une climatisation deficiente, un 
nettoyage trop pousse, un depoussierage trop appuye peuvent 
entraîner des degradations. Parmi Ies degâts evitables on comp
te egalement ceux qui sont dus a l'usage de compositions flora
!cs et de cierges dans les eglises. Le mot d'ordre est de ne pas 
toucher aux reuvres d'art fragiles et de ne Ies confier, meme 
pour un nettoyage apparemment simple, qu'â un expert. 

A ce sujet il faut attirer l'attention sur une formule prometteu
sc, bien que peu pratiquee encore: la possibilite de conclure des 
contrats d'entretien avec des restaurateurs pour certaines pieces 
de valeur qui seraient plus particulierernent menacees, pour des 
raisons climatiques par exemple. De cette maniere, Ies dangers 
qui pourraient menacer l ' reuvre d'art seront deceles asscz tot, 
Ies degâts moindres pourront etre repares a temps sans occasion
ner des depenscs importantes, et la somme de ccs interventions 
simples, effectuees regulierement, rcndront superflues Ies res
taurations de plus grande envergure. li s'agit d'un modele ideal, 
mais qui ne diflCre finalement guere des soins courants que la 
plupart des gens apportent a leur voi ture pour en maintenir la va
leur et qui sc situe au mcmc plan qu'un contrat d'entretien pour 
le chauffage ou la machine â laver. Mais alors qu'il s'agit la 
d'objets d'usage courant, echangeablcs a tout moment contre du 
neuf, .Ies amenagements interieurs de nos monuments represen
tcnt, quant ă eux, des creations uniques et irrernplac;:ables, dont 
le fait meme d'attendre une prochaine rcstauration plus impor
tante peut signifier la perte. Cette formule des contrats d 'entre
tien pourrait s'appliquer, avec quelques modifications, â la sau
vegardc des monuments cn general : des restaurateurs specialises 
ou des artisans agrees par les Services des Monurnents Histori
ques pourraient, chacun dans son domaine propre, prendre soin 
de certains Cdifices, tout comme le ramoneur procede â ses in
spections de rnutinc . 

Pour mieux souligner l'actualite du probleme de l'entretien, ii 
suffira de rappeler le phenomene frequent qui consiste a laisser 
un monument tomber en ruines en toute connaissance de cause, 
afin de produire Ies conditions requises au permis de demolition 
recherche. On comptera, finalement, Ies mesures de prevention 
contre Ies risques de catastrophes naturelles et d'accidents, donc 
Ies dispositifs de securite contre Ies incendies et le voi par exem
ple, pam1i l'entretien courant qui peut garantir la sauvegarde 
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such measurcs must, however, be coupled with appropriate pres
ervation-oriented preliminary investigations. 

Even if the boundaries bctween maintenance and repair are 
fluid, in general thc repair of a monument would be defined as 
work which occurs at greater intervals and is often necessitated 
by inadequate maintenance. Individual components of a monu
ment might be repaired, added to or replaced. We can even 
speak of continuous repair, if work such as the routine replace
ment of stones on certain monuments (as exempli fi ed in partic
ular by the stonemason workshops of medieval cathedrals) is in
terpretcd as rcpair rather than bcing classificd undcr the tcrm 
maintenance. 

The first principle of repair. should be: Following thorough 
analysis all work is to be limited to the truly ncccssary! 

Unfortunatcly it is a mistake to assume that the higher costs 
for unnecessary work would anyway ensure that on.ly neccssary 
work will be done. Quite apari from increased costs, various 
factors - ranging from a change in use. an .increase in the stan
dards ofthe usc. inadequate preliminary investigations, improp
er planning. inappropriate teclmiques, poor execution of work, 
or sometimes even a misguided "preservation" plan that inclines 
toward perfection - can also lead to an unnecessary. radical re
ncwal after which practically nothing is left ofthe monument. 

Out of the principie of limitation to the necessary - în fact 
seif-evident but nonetheless always in need of special emp'hasis 
- arises the principie that repair takes priority over rencwal (that 
is, replacement of components): As far as 1>ossible rcpair 
rather than rencw! ln general repair is understood to mean the 
most careful and localized exchange of materials or building 
components possible. 

Without going into the parallels to this principie in the field of 
art restoration, the principie of limitation to lhe necessary to
gether with the principie of the priority of repair over rencwal 
should be made clear to planners and especially to the craftsmen 
who carry out the work - craftsmen whose training today bas ac
customed thern instead to building a new wall, replastcring an 
old wall, carpentering a new roof frame, re-tilinga roof, making 
new floors , new windows and new doors, etc . The fact that pres
ervation principles call for limitation to absolutely necessary 
measures, and thus for repair work that is adapted to the actual 
extent of damages - in other words stabilization and repair ofthe 
existing wall , refilling of the gaps in the old plaster, re-nai ling 
ofthe roof covering, rnendi11g of the poorly closing window and 
the old door - often dernands radical rethinking not only on the 
part of planners and craftsmen but in particular on the part of 
monument owners. In our modern throw-away society the abil
ities to repair materials and to use them sparingly - in earlier 
centuries a matter of course for economic reasons - are often un
dcrdeveloped or complctely lost. fnstead we produce not only 
consumer goods but to a certain degree even entire buildings on 
the assembly line, and after depreciation they are in fact "used 
up" disposable buildings. Everyone understands today that an 
old country cupboard, after its repair, satîsfactorily fulfills its 
purpose as a cupboard and simuJtaneously represents a valuable 
original piece (paid for dearly on the art market), whereas a new 
cupboard made in imitation of the old bas a comparatively low 
value. Quite apari from the issue of material value, a respect for 

d'un monument. Les projets deces dispositifs devront etre, bien 
sftr, ham1onises, avcc Ies examens preparatoires de sauvegarde 
correspondants. 

Bien que le passage de l'cntreticn a la rHection se fasse sans 
transition, on considerera celte demiere, qui est souvent la 
consequence d'un manque d'entretien, comrne une mesure re
quise ă des intervallcs plus espaces, mesure qui inclut la rcpara
tion. la restitution ou meme le remplacement de certaines parties 
du monument. Certains travaux peuvent adopter le caractere 
d'une refoction permanente. comme le rernplaceme.nt systcma
tique des pierres d'un monument, tel qu'il est etTectue sur Ies 
cbantiers de nos cathedrales, pour autant qu'on veuille le consi
derer comme une mesure de rCfcction et non de simple entretien. 

Le principe premier de toute refection devrait etre le suivant: 
chaque mesure doit se limiter, aprcs un examen approfondi, 
au strict uecessairc. 

li est errone de croire qu 'un coii! eleve, qui est evidemment 
occasionne par du superflu, garantisse que le necessaire ait etc 
fait. Des causes differcntes, comme un changcment de fonction 
oriente vers une utilisation trop intense, I' insuffisance des exa
mens prelirninaircs. une planification incorrecte, une technolo
gie inadaptee, additionnee d'une mauvaise execution. ou meme 
un concept de restauration qui veut etre trop parfait, peuvent 
amcner des renovations aussi radicales qu'inutiles, qui non seu
lemcnt occasionnent des charges supplementaires, mais ne lais
sent presquc rien du monument original. 

Le principe de se lirniter i\ l'indispensable, qu'il faut repeter 
sans cessc, bien qu ' ii aille de soi , cree une priori te naturelle de 
la rcparation sur la renovation (c'est a <lire le remplacernent des 
parties degradecs), donc: repare.r dans la mesure du possible 
- et nou pas renover. 

Sans nous arretcr maintenant aux equivalences qui existent 
dans le domaine de la restauration des u:uvres d'art, dont nous 
parlerons plus bas, soulignons quc le principe de s'en tenir ă 
l' indispensable, de donner donc la priorite a la reparation sur la 
renovation, devrait etre non seulement enseigne aux planifica
teurs, mais aussi inculque aux ouvries-artisans, qui n'ont appris 
au cours de leur format ion qu'a ma\onner des murs neufs. ă foi
re du crepi neuf. a monter des charpentes neuves, ă couvrir des 
toits de neuf, a poser des parquets neufs, a confectionner des 
portes et des fenetres neuves etc. Le fait que, dans Ie dornaine de 
la sauvcgarde des monwnents, ii importe de se limiter au strict 
necessaire, c'est ă dire d'avoir recours a des reparations adap
tees a l' etendue recile des dommages - dane de consolider Ies 
murs, de completer le crepi tombe par endroits, de remplacer Ies 
pieces manquantes de la toiture, de reparer Ies portes et Ies fene
tres qui ferment mal - necessite un changement de vue non seu
lement chez Ies architectes et Ies artisans, mais surtout chez Ies 
proprietaires. Car dans la societe de consommation actuelle, qui 
produit a la chaîne non seulement des objets d'usage courant 
mais aussi des bâtiments entiers, qui, une fois amortis, sont re
ellement bons a etre jetes, Ies facultes de reparer et d'utiliser Ies 
materiaux avec retenue, ne serait-ce que pour des raisons econo
miques, ces facultes, qui etaient a l'ordre dujour aux siecles pre
cedents, se trouvent sous-developpees, ou ont meme complete
ment disparu. Tout le monde sait que la viciile armo.irc paysan
ne, apres avoir ele remise en etat, non seulement remplit tres 
bien son role utilitaire, mais represente en plus une valeur sur le 
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the value of the original as historic evidence - respect which 
would call for repair instead of replacement of the Baroque 
stairs and the banister railing, refilling of gaps in plaster rather 
than complete renewal of the plaster - unfortunately cannot be 
taken for granted. 

Just as the maintenance of an authentic historic monument 
preserves original materials which have been worked in tradi
tional techniques, the repa ir of a monument must be carried out 
in appropriate materials and techniques, provided that a modern 
conscrvation technique does not have to be used to ensure pres
ervation. That means : Repair using traditional materials and 
techniques! 

A door, a window frame, a roof structure are thus best rnend
ed using an appropriate wood; old plaster is best supplemented 
in an analogous technique; likewise brick masonry is best re
paired with bricks, a rubble wall with rnbble stone, etc. Used as 
an addition to old plasterwork or as new plaster over old mason
ry walls, modem cement plaster for example is not only an aes
thetic problem but also soon becomes a serious construction 
problem leading to further deterioration; the same is true for a 
concrete fiii in a masonry wall. ln a church an old floor made of 
sandstone or Solnhofer slabs should be repaired using the same 
k.ind of stone, as the only way to retain the original rather than 
replac.ing it with a modern stone material. 

As far as possible all such repa.ir measures are to be executed 
according to skiHed craft techniques. In many cases modem 
hand tools or small electric machines can also be used to a rea
sonable extent, bui the technical aids ofthe modern large-scale 
construction site should not be employed as they can only lead 
to unnecessary destruction in a historic building. Sensitive 
skilled repair that is adapted to the old methods of construction 
and especially to the old surfaces is much more thc issue than is 
the dernand for imitation of historic techniques. 

The principie of repairs using historic materials and tech
niques does not mean that in special cases the most modem tech
niques must be excluded for instance iftraditional repair cannot 
remedy the cause of damage or if repairs would destroy essen
tial monument qualities whereas modem technology would 
guarantee greater success in the preservation of historic fabric. 
ln certain cases the usc of conservation-oriented technology for 
stabilization and safeguarding is unavoidable. 

In general the same preservation principles are.also valid if, in 
addition to mere repair work, certain ruined components have to 
be completely exchanged: for example, use of traditional clay 
rooftiles which , aside from their aesthetic e1Tect, possess differ
ent physical properties than substitute materials such as concrete 
tiles; use of wooden w.indow frames instead of plastic ones, of 
window shutters instead of roller blinds; rejection of all the pop
ular facade coverings of asbestos cement or plastic, etc . This 
means renunciation of modern industrial throw-away products 
that are propagandized daily in advertisements; aside from their 
other characteristics, these products can in fact only disfigure a 
historic building. 

marche des antiquites; et tout le monde a egalement compris que 
cette seconde qualite fait completernent defaut â une copie neu
ve qui imite un modele <mcien. li est curieux de constater que 
cette maniere de voir ne s'impose pas avec la meme evidence 
dans des domaines pourtant analogues, que le respect quc nous 
inspire un original en tant que temoin du passe, et ceci indepen
damment de sa valeur materielle, ne nous oblige pas toujours a 
nous borner â reparer Ies marches et la balustrade d'un escalier 
baroque par exemple ou de compli:ter un vieux crepi aux en
droits ou ii manque, au lieu de Ies refaire a neuf. 

De meme qu'on conserve, lors de J'entretien d'un monument 
qui est un temoin authentique de l'histoire, Ies materiaux origi
naux selon des procCdes d' epoque, toute remise en etat, toute re
parat ion exigera de maniere analogue des materiaux et des tech
niques appropri es, ii moins qu'on ne soit oblige, pour des raisons 
de stricte conservation, d ' avoir recours a des teclmiques plus 
rnodemes. Ce qui revient a dire : reparer avec des materiaux et 
des techniques d'epoque! 

Le mieux sera de reparer Ies portes, Ies montants de fenetres. 
Ies charpentes, avec le bois qui convient; de completcr le crepi 
d'un mur selon la technique adequate et de rcmplacer les bri
ques manquantes d'une ma<;onnerie par d 'autres briques ainsi 
que Ies pierres de taille d'un appareil par d ' autres pierres de taille 
etc. Car un enduit de ciment utilise, soit pour cornpleter un cre
pi ancien, soit comrne crepi neuf sur un vieux mur, va poser non 
seulement des problemes d ' ordre esthetique, mais egalement 
des problcmes qui relevent de la physique meme de la construc
tion et qui ne manqueront pas de produire de degâts ulterieurs, 
au meme titre qu ' une obturation de beton dans une ma<;onnerie. 
li convient egalement de reparer le dallage original d'une eglise 
en gres ou en pierre de Solnhofen a l'aide des merncs mater.iaux; 
son aspect original serai! perdu, si l' on utilisait a cet effet une 
picrre moderne. Toutes ces rnesures de refection devront evi
demment etre executees selon des techniques artisanales; ii sera 
possible, dans la plupart des cas, de se servir d'un outillagc mo
derne restreint, comme de petites machines electriques etc„ 
mais ii faudra eviter d'operer avec Ies moyens techniques utili
ses sur Ies chantiers actuels, qui pourraient donner heu a de gra
ves degâts . Nous parlons bien entendu de reparations artisanales 
qui s'adaptent aux constructions et aux revctements anciens, ii 
ne s'agit pas de rcvendiquer ici une imitation des techniques his
toriques. 

Le principe qui consiste a employer des materiaux et a appli
qucr des techniques historiques n'cxclut pas le recours aux tech
niques de pointe dans Ies cas d' exception ou une reparation ar
tisanale ne pourrait remedier au mal ou causerait elle-meme des 
dornmages, et oii seule une teclmo.logie moderne garantirait le 
succes d'une conservation de substance originale. I..:application 
de technologies modernes est souvent indispensable dans le do
maine de la consolidation. 

Si, au cours d 'une rcfection, en plus des travaux de reparation, 
certains elements fortement endommages doivent etre rempla
ces, Ies principes etablis jusqu'ici restent valables d ' une manie
re generale: ii faut exiger des tuiles en terre cuite par exemple 
qui presentent, independammrnent de leur interet esthetique, des 
proprietes physiques plus avantageuses que le materiau de sub
stitution en beton; des fenetres en bois, et non en plastique; des 
volets ouvrants, et non des stores roulants etc.; il faut eviter le fi
brociment ou autres matieres synthetiques pour Ies revetements 
des fa9ades; somme toute, ii faut renoncer aux produits jetables 
de notre epoque, fabriques par !'industrie et largement diffuses 
par la publici te, qui, en dehors de certai nes qualites, n 'auront 
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Another point that is of importance for all preservation work 
involves the principie of reversibility: interventions necessary 
in connection with repair work such as mending and replace
ment of components should be "undoable". Th.is principie, not 
directly addressed in the Venice Charter but mentioned often in 
modern preservation practice, is closely connected to the princi
ples of repair described above. Because interventions are un
avoidable, this principie mostly involves approximate values -
more or !css reversible - rather than an "absolute" revcrsibility 
thar can only rarely be guarantecd. 

lt is obvious that repa ir work which is limited to thc truly nec
cssary - the mending of a damaged stonc stair step by means of 
a set-in picce, or thc replacement of a cei ling beam - is certain
ly more easily reversible (for instance when further rcpairs or al
terations bccome ncccssary în the future) than is thc replacement 
in concrete of entire structural components or systems such as 
stairs. ceilings. girders or supports. Aside from thc irretricvable 
losses that arise at the time such work is clone, it would be much 
more difficult or almost impossible in the future to removc an 
entire concrete framework than it would be to exchange a fow 
beams. Moreover. even without being demolished a totally "re
built" historic monument for which the principie of revcrsible 
repair has beenneglected will lose its character as historical ev
idence. 

Finally, repair work also encornpasses tcchnology for stabi
lizing and safeguarding monuments. Whereas repa ir work in 
general involves removal of damagcd elements and replacement 
with ncw materials - resulting in a very care ful exchange ofma
terials or building components limited to the actual location of 
the damage - stabilizat ion measures have a conservation-orient
ed objective that excludes as far as possible the replacement of 
materials or structural elements. Here. too, intcrventions in the 
original fabric cannot be avoided, for examp.le in cases involving 
consolidation, hardening, impregnation, pinnings or injections 
of substances such as lime trass or cement suspensions. Often 
just such "invisible" interventions as thcsc are rather massive . 
Techniques also include substitute structural systems and pro
tective fittings against weathering, thc effects of light. etc. Sta
bilization technology covers the broad spectrum of materials 
and constructions within a monument, from the conservation of 
pigments, paint Jayers aud plasters to thc structural securing_ of 
historic foundations, walls and load-bearing systems. Dec1dmg 
whether and how repairs should be made or how a safcguarding 
measure should be carried out arc certainly among the more dif
ficult , specialized planning tasks for which the preservationist 
together with the engineer, chcmist or restorer must work out a 
technical plan that accords with the nature of the monument. 
Without preliminary investigations to ascertain a building's par
ticular historic features and to identify damages, qualif1ed dec1-
sions in this field are not possible: moreover results will be ran
dom and hardly controllable for preservation purposcs. 

pour effet quc de defigurcr Ies monuments sur lesquels ils seront 
appliques . 

II faut finalement, dans le cadre de la refection , tenir compte 
d'un point de premiere importance pour toute mesure de sauve
garde: chaque mesure. qu ' il s'agisse de reparation ou de rempla
cement, dans le sens des principes valables pour .Ia conservation 
et la rcstauration, doit pouvoir etre annulee: nous parlons du 
«principe de la reversibilitt)» . Ce principe, qui n 'est pas enco
re mentionne dans la chartc de Venise. bien qu' il soit souvent in
voquc dans le cadre de la sauvegarde monumentale moderne, est 
etroitement lie aux principes de la reparation exposes plus haut; 
ii est vrai que, dans la plupart des cas, il s' agit de valeurs ap
proximatives - de mesures plus ou monis reversibles - car unc 
reversibilite absolue ne pcut etrc garantie que tres rarement. 

11 est bien evident qu'une intervcntion qui s 'en tient au strict 
necessaire, comme Ic rapici;:age d'une marchc de pierre endom
magee, on Ic remplacement de quelques poutres d'un plafond, 
sera plus facilement reversiblc a l'occasion de reparations ou de 
transformations futures, que la substitution totale d'une partie 
portante par une construction en beton. comme un cscalier, le 
pJancher d'un Ctage, des poutres porteUSCS Oli Ull systeme de 
soutenement. Car, sans parler des pertes irremediablcs que peu
vent occasionner des refections de cc genre. ii sera evidemment 
plus difficile d'echanger a l'avenir une structure de beton entie
re que quelques poutres. li faut dire d' ailleurs qu'un monument 
«sur-refait», pour lcquel le principe de la reversibilite a ete ne
glige, perd ses qualites de temoin historique aussi bien que s'il 
avait ete demoli. 

Le domaine de la refection englobe aussi Ies techniques de 
consolidation. Alors que la rcparation. en regie generale, sup
primc Ies parties endommagees et Ies remplace par des mate
riaux nouveaux. opere donc, de fac;on locale et limitee, un 
echm1ge sur Ies matieres abîmees. Ies mesures de consolidation 
visent, quant a elles, a une conscrvation qui exclut autant que 
possible la substitution de materiaux et d'clements de construc
tion. Dans un cas comme dans !'auire on ne peut pourtant eviter 
de maniere absolue Ies interventions sur la snbstance originale: 
lors de renforcemenls par exemple. de solidifications, d'impre
gnations. d'injections de trass de calcaire ou de suspcnsion de 
ciment, de cristallisations, Ies interventions «invisibles» sont 
memc souvent assez lourdes. Les techniques de consolidation 
comprennent egalcment Ies constructions de substitution et Ies 
mesures de protection contre Ies intemperies. Ies mefaits de la 
Jumiere etc. La technologie de consolidation touche a l'ensem
ble de la substance et de la construction d'un monument, allant 
de la conscrvation de couleurs, de couches picturales, d'cnduits , 
jusqu' au renforcement statique de fondations historiques, de 
murs et de structures portantes. La decision a prendre face aux 
qucstions: faut-il reparer, et comment? ou: faut-il cons~lider'. et 
comment? fait partie des tâches maîtresses de la pla111f1catlon 
professionnelle, qui engagent le conservateur, de pair avec l'in
genieur ou le chimiste, a 111.ettre au point des techmques de 
consolidation adaptees au monument. Ce n'est qu'apres avoir 
effectue des examens prealables, dans Ic but de definir Ies carac
teristiques du monument et d'evaluer ses domm~ges, que . d~s 
decisions qualifiees pourront etre prises. Sans quot Ies procedes 

seraient hasardeux et incontr6lables . . . 

With the example of a totally ''rebuilt" historic monument we 
come close to the term rehabilitat.ion . Subject to very d1fferent 

interpretations, rehabilitation refers in curren_t practice to_ more 
comprehensive and far-reaching wor_k than 1s mvolved m the 
forms of preservation-oriented repair descnbed hcre . Occa-

t.;exemple du monument «sur-refaib> s'ap-parente a la not1?n 
d'assainissement qui, bien qu'elle soit interpretec de mamere 
diverse, designe, dans la pratiquc courante tout au moms, une 
forme d'action plus etendue et plus radicale que ne le _sont l~s 
mesures de refection presentees jusqu'ici. On parte auss1 parfo1s 
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sionally there is reference to the "rehabilitation" of individual 
art monuments, whereby a whole bundle of measures could be 
understood: for instance in the case of a gravestone not only 
elimination of existing damages, adhesion of fracturcs, rep.lace
ment ofmissing elemcnts, and consolidation ofmaterials, but al
sa precautiona1y rneasures against environmental influcnces 
such as a protective roof and insulation betwecn the stane and 
the masonry work. Today the term rehabilitat.ion implies much 
more than "recovery": rathcr, it refcrs to work that is in part nec
essary but also is in part much too extensive and radical. Such 
work oiten results from tbe need to accommodate modern stan
dards and provisions or to change a building's use; sometimcs it 
is an outcome of revitalization measures that are not necessarily 
focussed on a building's historic fabric . 

Rehabilitation work undcrtaken to accommodate a building to 
today 's residential needs (for example through installation of a 
new heating system or renewal ofelectrical or sanitary systems) 
usually involves necessary modernization measures which go 
beyond purely preservation-oriented repair work. But the basic 
preservation principie is valid here, 100: interventions iu the 
original fabric made in con.nection with modernization work 
should be kept as limited as possiblc whilc nonetheless enabling 
reasonable further use . The more consc.ientiously the preserva
tion-orienled preliminary investigations which arc essential for 
such a project are carried out, the more favorable will be the 
overall circumstanccs for preservation. A preliminary investiga
tion shows, for instance, where new ducts could or could not bc 
laici, where later walls could or could not be rernoved without 
damage, how the structural system could be mast carefully cor
rected, etc . 

Th.is applics to historic dwellings , from farmhouses to pal
aces, as well as lo ecclesiastical buildings. for churches, rehabili
tation (oflen dampproofing) and " modemization" (typically in
stallation of a heating system) often involve major intervcntions 
in the floor and thereby in a zone of important archaeological 
findings. lt is obvious that the rehabilitation of public buildings 
can lead far beyond the repair that becomes necessary from time 
to time, involving massive interventions that are determined by 
the building's function and by special requirements and that are 
regulated by the relevant provisions and standards (fire walls . 
emergency routes, new staircases, elevators, etc.). 

The term urban rehabilitation is used to refer to the rehabil
itation of an urban quarter or an cntire city rather than a single 
building. Extensive investigations of the economic and social 
structure can precede urban rehabilitation. ln some circum
stances they are based on general demands - for exarnple for 
transformation into a "central business district" with department 
stores, for provision of parking buildings, etc. - that simply de
ny the given historic structure . Clearance urban renewal as prac
ticed widely in the past decades has resulted in either total re
moval of all historic buildings and thus, from a preservation 
standpoint, has actually achieved the opposite of '. 'rehabilita
tion", or it has involved extensive demolition and restructuring 
with lhe retention of a few historic buildings, which is likewise 
tantamount to far-reaching annihilation of the monument stock 
and the historic infrastructure. The readily used term "urban re
newal" can signal "urban destmction" from a preservation per
spective. By now clearance renewal has fortunately bccome the 
exception, and frequcntly urban rehabilitation is being practiced 

d' »assainissement» it propos d 'a:uvres d'art isolees, en enten
dant par la tout un ensemble de mesurcs qui comprendrait, dans 
le cas d'une pierre tombale par exemple, non seulement 1 'elimi
nation des degâts existants - donc le recollage de cassures, la 
restit:ution des parties manquantes et la consolidation des mate
riaux - mais aussi. des mesures preventives contre Ies iniluences 
nffastes de l'environnement, qui peuvent aller de J' installation 
d ' une toiture de protection a l'isolement du mur contre Jequel la 
pierre est appuyee. Dans l ' ensemble, la notion d'assainissement 
depasse actuellernent celle du simple «retablissementl>; elle de
finit en reali te des mesures qui sont necessaires d'un cote, mais 
excessives de l'autre. lorsque celles-ci sont suscitees par une 
adaptation aux nonnes et aux reglementalions modernes, OLI 

qu'ell es font suite a une reorientation fonctionnelle ou it une re
mise en valeur du monument, sans qu ' il soit tenu compte des 
donnees inherentes a ses structures anciennes. 

L:assainissement d'une maison peut adapter le bâtiment aux 
nom1es modernes d'habitati on, moyennant des mesurcs demo
dernisation indispensables qui depassent les simplcs mesures 
de refection d' un monument historique, tellcs que I' installation 
d'un chauffage, de l'electricile ct du sanitaire. Mais ici encore, 
le principe de sauvegarde commande de limiter le plus possible 
les mesures de modernisation qui louchent a la substance origi
nale, tout en permettant neanmoins une utilisation appropriee du 
monument. Les conditions generales seront d'autant plus favo
rables â la sauvegarde, que lcs examcns preliminaires auront ele 
menes plus scrupuleusement. Car c'est a la suite deces examens 
qu ' on pourra fixer Ies endroits ou Ies conduits scront poses, oii 
Ies parois Ies plus recentes seront supprimees, sans occasionner 
de pertes au monument. et qu 'on pourra decider du mode le plus 
prudent d'ameliorer la statique du bâtiment. Ceci est valable 
pour !' habitat historique, de la ferme au château, aussi bien que 
pour Ies edifices religieux , vu que l'assainissement d'une egli
se, avec ses travaux d'assechement et de modernisation , comme 
ceux qui sont occas.ionnes par l 'installation d 'un chauffage par 
exemple, entraîne, dans la plupart des cas, des interventions im
portantes dans le sol. zone riche en vesti.ges archeologiques. 
D'aurre part on con9oit aisement que ce soit l'assainissement 
des bâtiments publics qui depasse le plus souvent le cadre de la 
simple refection et suscite des interventions lourdes celles-ci de
coulent de la fonction, du besoin de representation ainsi que des 
normes ct reglementations en cours, qui commandent J'installa
tion de portes coupe-feu, d'issucs de secours, de nouvelles cages 
d' esca liers et d 'ascenseurs. 

Dans le cas de l'assainissement non d'un bâtiment isole, mais 
d' un quartier ou d'une ville, on parle d'assainissement urbain. 
En general celui-ci est precede d'enquetes preparatoires sur Ies 
structurcs economiques et sociales . L: assainissement urbain 
peut etre realise a partir de d.irectives generales qui ne prennent 
en considcration aucune des structures historique de la viile, 
comme dans le cas du reamenagement d'un quartier en zone 
commerciale comportant des supermarches et des parkings par 
exemple. Ce procede conduit a des assainissernents de grande 
surface, tels qu'ils ont ete realises frequemment en Allemagne 
Federale au cours de ces demieres dece1mies. Leur resultat est, 
soit la destruction totale de l'inventaire historique - donc l'op
pose exact de ce que devrait etre un assainissement qui tient 
compte de la sauvegarde des monuments -, soit une restructura
tion qui prevoit des demolitions sur une grande echelle et la pre
servation de quelques monuments isoles, ce qui correspond en
core une fois a une destruction considerable de I 'inventaire mo
numental et des traces historiques. Le tem1e de «reamenage-
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"from building to building" . In the best cases repa ir in a prescr
vation-oriented sense is being practiced according to the princi
ples alrcady described above, and the necessary modernization 
work is carefully accommodated to thc historic fabric. Of 
course the success of rehabilitation depends critically on a com
patible use for a monument. 

Rehabilitation of a single building or of an entire urban quar
tcr thus calls for application ofthe same preservation principles 
as already dcscribed for repair work. As the most telling exam
ple of the "achievements" of modern technology, clearance re
newal has proved that rehabilitation which is going to have a 
preservation orientation has need from thc beginning of "gen
tle", more traditional practices. Modern technologics are unde
sirable iftheir implementation rcguires procedures according to 
the tabula rasa method, or ifthey cause enormous initial damag
es: for instance, the large opqning made in the churchyard wall 
or thc city walls (indecd demolition of half thc structure that is 
actually intended for "rehabilitation") just in order to get the 
equipment "on the scene" and to work "rationally". I-Icre in 
many cases it would be more advantageous economically as well 
to work from a preservation-oriented standpoint. Of course this 
is valid for the principie of limitation to the truly necessary and 
thus for the princip le of repa ir, emphasized here again and again, 
according to which monuments can be kept in a usable state. For 
repairs that are necessary in the course of a rehabilitation - for 
the replacement of truly worn out historic fabric, the replace
ment of windows, etc. - the principie of repair using traditional 
materials and technigues must be applied; in other words, no 
metal or plastic window frames, no new cornice made of con
crete, etc. 

ln contrast, modern materials and techniques can of course al
so be employed for stabilization measures, structural work, 
dampproofing. etc . necessary as part of a rehabilitation. as well 
as for the technical equipment needed for usc of the monument 
or for additions aud alterations thatmight be necessary. Howev
er, over aud above the principie of limitation to the necessary, the 
question must be posed again and again conccrning the compat
ibility of the use which is to follow a rehabilitation. 

The principie ofreversibility will also be very helpful injudg
ing a rehabilitation measure. For instance, the partition wall 
necessary for use of a building can be "reversibly" inserted as a 
light construction without massive intervention in the wall and 
ceiling. and thus could be removed during future alterations 
without difficulty. The same applies to certain necessary interi
or fittings in historic spaccs (for cxample sanitary modules) that 
also can be made reversible like a "piece of furniture". ln this 
context the preservationist must always pose criticai questions: 
why must a roofing structure be converted into a "coffin !id" of 
concrete that burdens the entire structural system of a building, 
why is the entire foundation of a church to be replaced irreversi
bly in concrete? ls this intrusion in the historic fabric from 
above or below really necessary for preservation ofthe building? 
Is there not a much simpler. less radical, perhaps also essential
ly more intelligent rehabilitation solution? From a larger per
spective the new building which accommodates itself within a 
gap in the property lots of an ok! town undergoing urban reha-

ment urbain». gu 'on emploie pour designer ces procedes, peut 
donc du point de vue de la sauvegarde des monuments his
torigues eguivaler ii une vraie «destruction urbaine>>. Mais, bien 
heureusement, ces assainissements de surfacc sont devenus ex
tremement rarcs et 011 fait place a des assainissements executes 
«maison par maison». Dans le cas le plus favorable Ies maisons 
sont remises en etat suivant Ies principes de conservation enon
ces precedemment, ce qui permet d'adapter Ies modernisations 
indispensables aux donnees historiques. II va sans <lire que le 
succes de tout assainissement dcpend avant tout de la fonction a 
laquelle Ies monuments sont affectes, fonction qui doit etre com
patible avec ceux-ci. Qu'.iJ s'agisse de l' assainissement d' un 
monumentisole ou d' un quartier entier, ii convient dans Ies deux 
cas de rcvendiquer Ies principes de sauvegarde dcfini s precede
ment pour la refectio.n; d'autre part, l'assa inissement de surfacc, 
type de performance etro itement li e aux technologies modernes, 
dcmontre de fa9on exemplaire gu' on aura avantagc â utiliser des 
techniques douces. orientecs vers I' arti sanal, pour tout assaini s
sement entrepris dans un esprit de sauvega rde. Donc pas de tcch
nologies gui conduisent â fa ire table rase. entraînant par la de
gâts considerables, tels que la grande percee a travers le mur 
d'eglise ou le rempart, la demolition de la moitie du bâtiment en 
cours de refection, mesures qui doivent permcttre d'entrcr dans 
la place avec de grosses machines et de proceder de maniere plus 
«rationelle» . Dans ces cas-la comme dans d' autres ii serait 
d'a illeurs beauc.oup plus economiquc d'operer selon Ies prin
cipes de la sauvcgarde des monuments. Ceci est valable egale
ment pour le principe de se limiter au strict necessaire, qui com
mande des rcparations simples, permettant de maintcnir Ies mo
numents en bon etat. Pour Ies reparations necessaires et Ies rem
placements des materiaux degrades indispensables - l'echange 
de fenetres etc. - au cours d' un assainissement, le principe 
d' «authenticite» des teclmiques el des materiaux doit etre applique 
egalement: clonc: pas de fenetres en metal ou en matieres syn
thetigues, ni de com.iches en beton. 

Par contre, des materiaux et des moyens tecbniques modernes 
pourront intervenir lorsqu' il s'agira, dans le cadre d'un assainis
sement, de travaux de consolidation ou d' assechement. d'instal
lations et de transformations exiges par l'equipement technigue 
necessaire a la fonction du bâtiment. Mais, dans ces cas-la , il 
faudra, au-delii du principe de se limiter au strict necessaire, 
s'assurcr encore de la compatibilite du monument avec la fonc
tion que I 'assainissement lui impose. Le principe de la reversi
bilite sera, lui aussi, tres utile pour juger de I' opportunite des 
mesures d'un assainissement. Pour w1e cloison intermediaire, 
necessaire au fonctionnement. du bâtiment, 011 choisira. une con
struction legere, qui n 'empietera pas sur Ies murs et Ies plafonds 
originaux et pourra etre facilement supprimec tors d'une trans
formation ulterieure. On procedera de meme pour l'amenage
ment de cellules sanitaires dans des espaces historigues, gui se
ront posees de fa9on reversible, comme des meubles. C'est sous 
cet aspect gue le conservateur ne cessera de poser ses guestions 
critiques: faut-il vraiment transformer la toi ture en «couvercle» 
de beton gui pesera de tout son poids sur la statigue du bâtiment? 
Pourguoi remplacer l'ensemble des fondations d'une eglise par 
du beton, mesure irreversible s'il en est? Ces perturbations au 
sous-sol et au couronnement d' un monument sont-elles vrai
ment indispensables a sa conservation, n'existe-t-il pas de solu
tions plus simples, moins radicales et plus sensees? A une plus 
grande echelle. la maison neuve qui, dans le cadre d'un assainis
sement urbain, viendra combler un vide dans la structure parcei-
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bilitation - a modest solul-ion reduced to the necessary- will al
so appear more reversible than a structure such as a parking 
building or a high-rise that irrevocably breaks up the urban 
structure by extending over property lots, causing damages that 
from a preservation standpoint can hardly ever be made good 
again. 

U. Conservation, Restoration, Renovation 

fn the history ofpreservation the terms conservation, restoration 
and renovation have sometimes bcen very differently defined, 
for example with Dehio's catchphrase "conserve, do not re
storc" . Even în modem specialized literature they are often used 
without differentiation - restoration as a general term for resto
ration and conscrvation, renovation instead of rcstoration or the 
othcr way around - not to rnention the fact that in sorne countries 
an additional term, " reconstruction". is used instead of restora
tion or renovation în historic building preservation regardless of 
whether a structure is în fact being reconstructed, restored, rcn
ovated or merely conserved. 

Of course cven ifthe term restoration must cover preservation 
measures ofvery differcnt types, from restoration ofprehistoric 
ceramics or of a painting to restoration of the exterior or interi
or of a large historic bui lding, it appears useful to define conser
vation, restoration and renovation as different methods of repa ir 
with different objectives, within the framework of the overall 
heading of "repair" of monurnents alrcady described here in its 
comprehensive mcaning. Although the terms can thus be differ
entiated from one another, in fact these methods must of neces
sit:y bc uscd in combination because the establishment of a plan 
for the repair of a monument must be based in practice on the ac
tual circumstances of its state of preservation. its environment, 
its significance and its prcvious and future function. The impor
tant field of stabilization and safeguarding, already mentioned 
above, is to be considered within the context of conservation. 

Overlapping with one another in practice, the repair methods 
used in conservation and stabilization. restoration and renova
tion must be prccisely understood because unfortunately the ba
sic goal of all prcservation work frcquently disappcars - as if be
hind a wall of fog - behind justifying, undifferentiated catch
words for a successful "restoration" or " renovation" which in 
faci cover up all manncr ofwork- andin extreme cases even de
struction ofthe original. To repeat once again : .Every preserva
tion measurc - whether conserving, restoring or renovating -
should serve the preservation of the monument and its historic 
fabric; in other words, serve the preservation of the original in 
the form in which it has come down to us. with its various layers 
and with its outstanding as well as its seemingly secondary or in
significant components. 

Under the heading "Aim" article 3 of the Veni ce Charter sum
marizes briefly: "The intention in conserving and restoring 
monuments is to safeguard them no less as works of art than as 
historical cvidcnce." 

From this basic objective it becomes cicar that in certain 
cases only conservation and safeguarding are acceptable; rcs
toration or renovation would be possible or desirable only un
der certain preconditions, or perhaps must be strictly 
rejected . 

laire d'un centre historique, paraîtra d ' autant plus «rcversible», 
qu'elle sera modeste et rcduite au strict necessaire, alors qu'une 
construction multiparcellaire risquera. elle, de faire exploser le 
tissu urbain, comme un parking par exemple ou un immcublc
tour de grande envergure, qui. du point de vue de la sauvegarde 
des monuments, causeront des degats irreparables. 

II. Conservation, Restauration, Renovation 

Les notions de conservation, de restauration et de renovation ont 
connu des definitions diverses au cours de l' histoire de la sauve
garde des monuments. par exemple dans le sens du slogan de 
Dehio «conserver et non restaurern . Elles ne sont d'ailleurs pas 
utilisees de fa<;on uniforme dans la littcrature specialisee. Sou
vent la notion de restauration est comprise comme un terme ge
nerique englobant restauration et conservation. On parle de re
novation en entendant restauration et inversement. Sans compter 
que dans certains pays de !'Europe de l'Est on emploie le terme 
supplementairc de «reconstruction» dans Ic sens de restauration 
ou de renovation indifferemment. que l' on restitue, que l'on res
taure, renove ou que l'on se contente de conserver. Meme si la 
notion de restauration regroupe des mesures de natures tres dif
forentes, qui peuvent aller de la restauration d'une ceramique 
prehistoriquc ou d'un tableau jusqu'â la restauration interieure 
et exterieure d' un grand monument, ii paraît utile malgrc tout de 
definir Ies tcrmes de conservation. de restauration et de renova
tion par rapport â la notion globale de ((rcfection», dont le sens 
a ete largement explique ici, dans la mesure ou ceux-ci regissent 
des objectifs et des mt':thodes specifiques. Nous marquerons la 
difference qui existe entre ces termes. bien que dans la pratique 
tout concept de refection qui se fonde sur l'etat de conservation 
d'un monument. son environnement. sa signification, sa fonc
tion passee et sa fonction future , se serve d'unc combinaison des 
methodcs qui leur correspondent . Lorsqu'on parle de conserva
tion il faut tenir compte du facteur essentiel deja evoque de la 
consolidation. 

Le maniement meticuleux deces trois methodes de refection: 
la conservation et la consolidation, la restauration ainsi que la 
renovation. qui se chevauchent constamment dans la pratique, 
est absolument necessairc ; car ii n 'est pas rare que ces locutions 
servent â escamoter le but principal des mesures de refection 
dans le sens de la sauvegarcle des monuments. tel que nous 
l'avons defini au depart, qu'on parle qonc d'une ((restauration» 
ou d'une «rcnovatiorrn reussic, alors qu'on entend par lâ toutes 
sortes de manipulations qui peuvent aller, dans un cas extreme, 
jusqu' â la destruction d'un original. Pour le rappeler une fois 
encore: toute mesure de sauvegarde monumentale - qu 'ii s 'agis
se de conservation pure., de rcstauration ou de renovation - doit 
servir â la preservation du rnonwnent da.ns sa substance histori
que, donc de !'original sous son aspecttraditionnel, avec ses par
ties dominantes et ses partics accessoires. 

Sous le mot-clef de «but» la charte de Venise resume cela 
brievement: «la conservation et la restaurat·ion des monuments 
visent â sauvegarder tout autant l'ceuvre d'art que le temoin 
d'histoire». 

A part ir de cet objecti f fondamental on comprendra que dans 
certains cas Ia conservation et la consolidation soient seules ac
ceptables. alors qu'une restauration ou une renovation ne sont 
possibles et souhaitables que dans certaines conditions et doi
vent etre rejetees dans d'autres. 
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Whereas formerly the terms conservation. restoration and ren
ovation were used primarily in connection with works of paint
ing and sculpture or in the context of "art monuments" in the 
field of "classical" preservation, today they describc a wide 
spectrum ofrneasures in accordance with thc modern definition 
of preservation: a woodcn bam could be "conserved", an old 
steam locomotive ''restored", etc. Whereas the terms mainte
nance and rcpair of monuments are oriented more toward gener
al preservation, replacement of irreparable components and 
safoguarding, and the term rehabilitation is understood in this 
context as radical measurcs with emphasis on more func
tion-oricnted technical repair and modemization. with thc tcrms 
conservation, restoration and rcnovation the emphasis I ies more 
on preservation of the historic fabric of art monuments and on 
re-establishment of their aesthetic appearance. 

To conserve (consen1arc) means to kcep, to preserve. Thus 
the basic attitude of preservation comes most purely to expres
sion in conservat.ion: to conserve îs the supreme preservation 
principie. Together with stabilization and safeguarding meas
ures, conscrvation work that protects the fabric of a monument 
and prevents its further loss should therefore have absolute pri
ority over all other measures. Unfortwrntely this principie can
not bc taken for granted because often parts of a monument are 
renovated or even reconstructcd at great cost while other com
ponents ofthc same building continue to deteriorate without ur
gcntly necessary conservation work. 

Ali thosc measures that serve the preservation ofthe fabric of 
a monument are to be counted as conservation work. Conserva
tion includes. for cxample, consolidation oftbe historic fabric of 
a monument : imprcgnation of a stone sculpture, injcctions in 
the cavitics bchind a layer of plaster, sccuring a layer of peeling 
pigment on a painting or a polychrome sculpture, strengthening 
a picture support. etc. For a historic building conservation in
cludes all measures that preveni further decay and preserve the 
historic fabric. 

This can encompass structural strengthening with appropriate 
auxiliary constructions, or the replacement and completion of 
components insofar as this prevents their further deterioration. 

ln this scnse the constant replacement of damaged stones by 
the cathedral stonemason workshops is a borderline case bet
ween conservation and restoration . Moreover. in addition to tra
ditional to techniques available modem technology must a Iso be 
used in conservation în ccrtain circumstances to save historic 
fabric. 

Special reference to this is made in art ic Ic I O of the Veni ce 
Charter: „Whcre traditional techniques prove inadequate, the 
consolidation of a monument can be achieved by the use of any 
modern technique for conservation and construction, the effica
cy of which has been shown by scientific data and proved by ex
perience." Caution with regard to mcthods that are not suffi
cicntly proven or tested is always in order. unless the monument 
în question cannot be saved by any other means. ln some cases 
- involving, for instance. full impregnation with acrylic resins of 
a stane figure that is not to be saved any other way - the princi
pie ofreversibility must also be disregarded in conservation . 

Si autrefois Ies notions de restauration et de renovation etaient 
surtout appliquees a la peinture et a la sculpture, donc aux 
reuvres d 'art proprement dites, a I 'interieur du domaine restreint 
de la sauvcgarde classique des monuments, aujourd' hui, confor
mement a la conception moderne du terme de monument histo
rique, elles ont une signification plus vaste. Si bien qu 'on en ar
rive a «COnservern UnC grange et a «restaurern UllC viciile loco
motive a vapeur. Alors que l'entrctien et la refection s'or.ientent 
vers une conservation au sens le plus large du terme. comprcn
nent la reparation ou le remplacement d'elements cndommages 
et ont pour but la consolidat ion du monument; que I 'assainisse
ment se definit comme une remise en etat totale ct une moder
nisation. axces toutes deux sur des problemes techniques lies 
avant tout a !'aspect fonctionnel du monument; ainsi lcs termes 
de conservation. de rcstauration et de renovation mettcnt plus 
particulierement !'accent sur la preservation de la substance his
torique des monuments d'art et sur leur aspect esthetique. 

Conserver (conservare) signifie preserver, sauvcgarder. 
C'est donc l'action de «conservern qui exprime de la maniere la 
plus pure l'attitude fondamentale du conservateur: conserver 
est le principe supreme de la sauvegarde des monuments his
toriques . C'est pourquoi Ies mesures de conservation et de 
consolidation, qui servent a renforccr la structure materielle el a 
prcvcnir toute deterioration de la substance o.r.iginale, devraicnt 
avoir une priorite absolue sur toutes Ies autres mesures qu'on 
peut appliquer a un monument. Certe regie n'est malheureuse
ment pas toujours observec, et ii n 'est pas rare que l'on renove 
ou meme que l'on reconstruise a grands frais un monument. 
dont des parties secondaires, privecs de l'entretien le plus 616-
mcntaire. continuent de se degrader. 

II faut compter parrni Ies mesures de conservation toutes cel
Ies qui garantissent la prcscrvation de la structure materiei le du 
monument. Conserver signifie stahiliser la substance originale: 
impregner une sculpture de pierre; ameliorer par injection l'ad
herence d'un enduit qui se detache; aplanir la couchc picturale 
d'un tableau ou d'une sculpture polychromee gui s'est soulevee; 
renforcer le support d' une peinture etc. Dans le cas d'un bâti
ment, la conscrvation regarde tout ce qui peut enrayer sa degra
dation et preserver sa structure originale; clic peut donc com
prendre egalement une stabilisation a l'aide d'une construction 
auxiliaire, ou meme des remplacements et des restitutions, si ces 
mesures sont capables de parer a un nouvcau delabrement. Dans 
ce sens le remplacement des pierres endommagees effectue sur 
Ies chantiers des cathedrales constituerait un cas limite ent.re la 
conservation et la restauratio11. Par ailleurs, ii arrive qu 'en plus 
des techniques ordinaires ii faillc recourir, pour conscrver un 
monmnent dans sa substance, aux rnoyens modernes disponi
bles, sur lcsquels l'article 10 de la charte de Venise attire plus 
particuliercment l'attention: «Lorsque Ies techniques tradition
nelles se revelent inadequates. la consolidation d'un monument 
peut etre assuree en faisant appel a toutes Ies techniques moder
nes de conservation et de construction dont l'efficacite aura etc 
demontrec par des donnees scientifiqucs et garantie par l'expe
rience». li convient de rester sur la reserve vis-a-vis de moyens 
techniques qui ne sont ni tres surs ni suffisamment experimen
tes, a moins qu'il ne s'agisse de monuments gui ne peuvent etre 
sauves par d'autres moyens. Dans certains cas d'extreme urgen
ce, comme celui d'une statue de pierre dont le sauvetage ne peut 
etre opere que par une impregnation totale de resine acrylique, 
ii faudra se resoudre a abandonner le principe de la reversibilite 
pour la conscrvation . 
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Repair measurcs that go beyond a mere safeguarding of thc 
existing fabric are no longer within the scope of conservation 
work; for instance the completion of a gap, be it a crack in a 
painting or a break in a city wall , is not conservation work un
less such fiii-ins are necessary for tbe techniques used in safe
guarding. ln contrast, the removal of fabric that endangers a 
monument can bc considered an important conservation meas
ure. This sometimcs includes the removal of intruding altera
tions from modern times, to the extent that they actually endan
ger historic fabric (for instancc rem oval of an installation that 
causes structural damage or of new plastcring that contains ce
ment). 

The castle ruin, which of coursc did play a central role i.n the 
well-knowu preservation clebates at the turn of the last century, 
offers the perfect iUustration for conservation. Here the monu
ment value also derives from the fragmentary, ruinous state that 
reminds us ofthe past, making history present th.rough the "scars 
of lime". Manoeuvering between the idea of reconstruction, 
which crops up sometimes even today, and the occasionally ad
vocatcd idea of letting the ruin "perish in beauty" (the lattcr be
ing an understandable reaction to destruction of the actual his
toric monument as usually rcsults from the former), the conser
vation plan must seek thc correct path for each individual case: 
for instance stabilization of thc walls according to thc preserva
tion principles already dcscribed above under the hcading repair 
- but thcn only stabilization, without. falsification ofthe charac
ter of the ruin through unnecessary additions . Even the remov
al of plant growth, seemingly seif-evident as an initial conserva
tion measure. must be carefully considered; although the growth 
endangers the fabric it contributes very critically to the "pictu
resque" character of the momUTient. ln cascs of definitive, oth
erwisc inevitable ruin of an important building component -
such as the fresco fragments in the rernains of a castle chapel -
a roofing-over can be an unavoidable conscrvation measure, 
even if it actually contradicts the na ture of the ruin. In this con
text we can understand the covering over carefully conserved 
wall remnants ancl the paved floor of a Roman bath, which 
would be completely destroyed within a few years without a pro
tective roof. ln the case of castle ruins, certain wall remnants 
and findings are and will remain best conserved under the earth, 
better prcserved than if they are subjccted to the amatcur exca
vations that unfortunately are so popular at such sites and that, 
without supervision, only irrevocably dcstroy their findings. 

As not only the example ofthe castle ruin makes clear, to con
serve means to preserve the monument even in a fragmentary 
state: the fragments of a fresco, a sculpture, a vase or an epitaph 
are all objects whose historic state should not be "falsified" 
through additions in the sense of a restoration or renovation. 

In other words, for certain categories of monuments con
servation is the first and only measurc! It is obvious for sev
cral reasons that this particularly applies to monuments that are 
to be seen in a museum-like context. In contrast an inhabited 
old town cannot be preserved as a historic district using conser
vation measures exclusively. The "use-value" of many types of 
monuments demands repair or careful rehabilitation that goes 

La conservation n' inelu! pas les mesures de refection qui de
bordent le cadre de la simple consolidation de la substance exis
tante; elle ne comprend clonc pas la restitution de parties man
quantes, a moins que celle-ci ne soit motivee par W1 imperatif de 
consolidation, qu'il s'agisse d'une lacune dans la couche pictu
rale d'un tableau on d'une brechc dans w1 mur de fortification. 
En revanchc l'ecartement de substances qui menacent un monu
ment peut etre considere conune une mesure technique de 
conservation. Cela. comprend dans certaines circonstances la 
suppression de transfonnations ulterieures, si celles-ci exercent 
une action nocive sur la substance originale, celle d'une instal
lation additionnelle qui derange J'equilibre statique d'un bâti
ment par exemple. ou celle d'un crepi modeme foit a basc de ci
ment. 

La châtcau-fort, qui a joue un role primordial dans la discus
sion concemant la sauvcgarde des monuments au tournant du 
siecle, reste l'exemplc qui illustre le plus parfaitement Ies tech
niques de conservation. La valeur du monument reside dans son 
etat fragmentaire de ruine, qui renvoie a ]'aspect temporel des 
choses et, par Ies «cicatrices du temps» , rend I 'histoire presente 
a I 'esprit. Entre Ies deux prises de position contraires, celle, sur
annee, qui reclame la reconstruction totale, et celle qui, par re
action a la perte d'authenticite qui decoulerait d'un tel procede, 
prefere «laisscr mourir la ruine en beautc», le concept de restau
ration devra chercher le juste milieu, adapte a chaque cas parti
culier: consolidcr Ies remparts sclon Ies principes generaux 
enonces plus haut a propos de la refection, sans falsifier le ca
ractere individuel de la ruine par de restitutions inutiles. Meme 
la mesure de conservation apparemmcnt primaire qui consiste a 
degager le monument de la vegetation qui, bien qu'elle contri
bue a son aspect pittoresque, ne le menacc pas moins pour au
tant, cloit etre l'objet d'une reflexion. Dans Ies cas ou. sans inter
vention, une partie importante du monument serait vouee a un 
delabrement definitif - nous pensons aux vestiges de la chapel
le du château par exemple , ciont Ies murs porteraient Ies restes 
d'unc fresque - l'installation d'une toiture protectrice peut etre 
une mesure techniquc de conservation indispensable, bien que 
contraire au caractere de la ruine. Nous mentionnerons dans Ic 
meme ordre d'idees l'abri qui recouvre Ies murailles et Ies mo
sa"iques de thermes romains conserves avec soin; sans celte toi
ture de protection Ies vestiges disparaîtraient dans l'espace de 
quelques annees. Nous observons de meme, pour rester dans le 
domaine des ruines, que des architectures fragmentaires qui se 
trouvent sous terre y sont admirablement conservees, beaucoup 
mieux que si elles etaient exhumees, comme ii a.rrive tors deces 
fouilles operees par des amateurs dans des ruines de châteaux 
medievaux sans aucune surveillance scientifique, ou Ies stratifi
cations decouvertes sont detruites a jamais. 

Conserver peut signifier aussi, comme le demontre entre au
tres I 'exemple de la ruine de château-fort, preserver un monu
ment dans son etat fragmentaire. Le fragment d'une fresque, ce
lui d'un vase ou d'une stele commemorative, sont des objets 
dont l'etat original ne doit pas etre falsifie par des adjonctions 
faites dans le sens d'une restauration ou d'une renovation mal 
comprises: pour certaines categories de monuments conser
ver est la premiere et la seule mesure a prendre! On compren
dra facilement que cette devise est valable surtout pour des ob
jets exposes dans des musees. Le centre historique d'une viile 
voue a l'habitation en revanche ne peut etre sauvegarde par Ies 
seuls moyens de la conservation. 
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beyond conservation work and thus also involves additional 
preservation methods which certainly include restoration and 
perhaps also renovation work. However, conservation always is 
and will remain the starting point for all deliberations în the field 
ofpreservation . 

To restorc (restaurare) means to re-establish; in the follow
ing it is not to be defined as a tenn meaning major preservation 
work in general , as is often. customary. but rather as a measure 
that is to be differentiated from conservation and safeguarding 
as well as from rcnovation. Thc Ycnicc Charter says thc aim of 
rcstoration îs "to preserve and reveal thc acsthetic and historic 
valuc of the monument and is bascd 011 respect for original ma
terial and authentic documcnts ." Thus it should go beyond 
merely "preserving", or conserving, work to "reveal'' aesthetic 
and historic v~l.ues; or in other words to accentuate values of a 
monument that are hidden (for whatever reason), disfigured or 
impaired: t.o "rc-establish" them. Whereas conscrvation of the 
existing fabric of a monument only atlempts, as far as is neces
sary. to stabilize individual areas technically and to eliminate 
sources of danger that dircctly threatcn the fabric, restoration is 
concerned with the overall appcarance of the monument as his
torical and artistic evidence. 

Following upon thc stabilization and conscrvation ofthe orig
inal fabric, a restoration adds ncw clements. without reducing 
the original fabric . Because a gap în a painting, for instance, can 
severely impair the overall aesthetic effec!, far beyond the very 
restricted area of the actual damage (which may itself be rela
tively minor), an effort is macle to close !he gap by means of re
touching. The many possibilitics for restoration, which must be 
carcfully weighed in each individual case, range here from a 
neutral "adjustrnent" in a painting to a dctailed replacement of 
missing elements, as would be undcrtaken for gaps in decorative 
plasterwork or for certain architectural sculpture. Thc bay !hat 
has collapsed because of structural damage în an otherwise .in
tact Renaissance palace, for instance, would hardly be con
served according to the solutions applicd to a castle ruin, bui 
rather, because of the overall acsthetic effect, would be restored 
to accord with the adjoining bays. 

A rcstoration can also go bcyond thc harmonizing or fill
ing-in of gaps, to undo disfigurements from previous restora
tions. We must always be conscious ofthe danger that a new res
toration can also interpret certain aesthetic and historical values 
in a biased manner or can even falsify, thus perhaps "disfigur
ing" the monument just as did an carlier restoration, the m.is
takes of which occasion the new interventions. 

A restoration can also once again reveal a monument that has 
bcen completely hidden, such as a classical temple beneath lat
er construction or a medieval fresco under layers of later interi
or decorations. 

With the re-exposure of a particular layer - such as a painting 
that is noi visible but might in fact be extremely well conserved 
underneath severa! layers of lime - a criticai question must al
ways be addressed: what is the goal of the restoration of a mon
ument that, as so often is the casc, is composed of very different 
historical layers? As traces of its age and evidence of its histo
ry, all ofthese layers are valid parts ofthe monument. lfwe im
agine that ovcrtop the (to bc ex.posed?) medieval painling there 
is a Baroque painting as well as one from thc I 9th century, that 
the (tobe cxposed?) original polychromy on a Romanesque cru-

L.:usage des «valeurs utilitaires» de nombreux monuments ne
cessite une refection et un assainissement prudents, qui depas
sent la conservation pure et font intervenir des mesures apparte
nant aux domaines de la restauration ou meme de la renovat ion. 
11 n 'en reste pas moins quc l'action de conscrvcr est et demcu
rera toujours le po.int de depart obligatoire de toute reflexion qui 
se rapporte a la sauvegarde des monuments. 

Restaurer (resl:aurare) signifie remettre cn etat, et ne sera 
pas defini par la suite dans le sens courant du terme, qui designe 
une mesure de sauvcgarde monumentale de grande envergure, 
mais plut6t cunune une mesure ă distinguer de la conservation 
ct de Ia rcnovation . La charte de Venise stipulc que le but de la 
restauration est «de conserver et de reveler Ies valeurs estheti
ques et historiqucs du monument» et cec i sur la base du «respect 
de la substance ancienne». li s'agit donc. au-delă de l'etfort de 
«sauvegarde», donc de conservation, de «reveler des valeurs es
tMtiques et historiques». c ' est-ă-dire de rcmettre en relief des 
qualites qui, pour une raison ou pour une autre, auraient ete ca
checs, defonnees ou lesees. 

Alors que la conservation se contente de consolider la sub
stance originale du monument dans ses partics affaiblies et 
d'eloigner Ies dangcrs qui pourraient mcnacer celui-ci , la restau
ration vise a !'aspect d'ensemble du monument cn tant que te
moin d'histoire et d'art. 

La restauration ajoute donc au monument, apres sa consolida
tion et sa conservation, des elements nouveaux, mais ceci sans 
porter prejudice a sa substance originale. Comme un manque 
dans une pcinture peut porter une atteinte profonde a 1 'ensemble 
de l'effet esthetique d 'un tableau - bien qu'il s'agisse d'un dom
mage insignifiant cn Jui-meme, dont l'etendue reste etroitement 
limitee - on s'efforcera de Ic combler par une retouche. Les pos
sibilites de restaurat ion, qu 'ii faudra adapter soigneusement ă 
chaque cas particulier, vont di;: la simple retouche coloree dans 
un tableau a la restitution detaille des parties manquantes d' une 
decoration en stuc ou d'un appareil d'architecture. 

La travee d'un palais Renaissance, intact par ailleurs, qui s'est 
effondree pour des raisons statiques, ne sera certainement pas 
conservee a l'ctat de ruine, mais sera rcstauree sur le modele de 
la travee voisine, ne semit-ce que pour sauver l'impression es
thetique de I 'ensemble. 

Une restauration peut avoir aussi pour but, au-delă de la retou
che et de la rcstitution des parties manquantes. d'annulcr certai
nes deformations dues ă des restaurations anterieures. Ceci tout 
en restant conscient du danger que court la nouvelle restaura
tion, d'interpreter a son tour certaines valeurs esthetiques et his
toriques de maniere subjective ou meme erronee, de denaturer 
peut-etre autant que la restauration precedente, dont Ies erreurs 
sont a !'origine de la nouvelle intervention . La restauration peut 
eufin reveler au grand jour un monument cache, un temple anti
que dissimule sous des constructions posterieures, ou une fres
que recouvcrte par des couches plus tarclives. 

Le degagement d'une couche particuliere - une peinture par 
exemple. qui. sans etre visible, n'en est pas moins parfaitement 
conservee sous plusieurs enduits et badigeons - est toujours re
lie au probleme delicat du concept de restauration d'un monu
ment. Car le monument est constitue de couches historiques 
multiples, toutes parties integrantes de celui-ci. portant l'em
preinte des ditferentes periodes que ce temoin de l'histoire a tra
versees. Faut-il metlre au jour la peinture medievale <jU;. ':Jt, '.'i'<Jl.

ve a la fois sous une pcinture baroque et une peinture du I 9eme 
siecle; degager la polychromie romane d'un crncifix. masquee 
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cifix has no less than eight subsequent polychrome schemes 
over top it, that the (Io be exposed?) Roman temple is integrated 
into a Byzantine church complex, then the problems inherent in 
all restoration work become clear. These issues become partic
ularly ditficult if, as is frequently the case, a restoration is based 
on an uncompromising oricntation toward a genuine or sup
posed "original state" to which later historic layers are tobe sac
rificcd without hesitation. In faci , after consideration of the re
sults of detailed preliminary investigations, we can only proceed 
with the greatest caution in accordance with article 11 of the 
Venice Charter, which clearly dismisses the restoration prac
tices of the I 9th century that aimed at a "unity of style": "The 
valid contributions of all periods to the building of a monument 
must be respected, since unity of style is noi the aim of a resto
ration . When a building includes the superimposed work of dif
ferent periods, the rcvealing of the underlying stale can only be 
justified in exceptional circumstances and when what is re
moved is of litt.le interes! and the material which is brought to 
light is of great historical, archaeological or aesthetic value, and 
its state ofpreservation good enough to justify the action." 

Extreme care is thus required; the goal of a restoration cannot 
be coordinated with a particular "historic state" if other "histor
ic states" will thus be destroyed. On principie, the existing fab
ric, which has evolved over timc, should be respected initially as 
the historic state. Only after thorough analysis will the removal 
of insignificant work to the advantage of matcrials of"great his
torical, archaeological or aesthetic value" appear to be warrant
ed. Morcover, as important as an earlier state may be in compar
ison to later changes, it must also be so well preserved that "its 
state ofpreservation (is) good enough to justify the action ." The 
few particles of pigment that perhaps remain from the Roman
esque polychromy on a wood sculpture no more justify the re
inovai of a fully preserved Baroque paint scheme than the re
mains of a medieval ashlar stane wall justify dernolilion of an 
entire building that has evolved over the following centuries. 

ln a restoration project, preservation practice must also con
sider in particular the function of a monument and its relation to 
its surroundings, so that the components of a large monument 
complex - for example a monastery church with its decorative 
features - will not be "restored asunder" . In a museum there 
might be good reason to re-expose the l 5th century polychrome 
scheme on a late Gothic figure ofthe Virgin, removing Iater ad
ditions to ultimately conserve its fragmentary state; but the sarne 
figure Iocated on a Baroque altar as a devotional image must of 
course retain its Baroque polychromy. An altar from the I 7th 
century în a space that was uniformly redccorated in the rnid-l 8th 
century would not be re-exposed to its initial paint scheme but 
rather to the second or third version, the onc which harmonizes 
with the overall space. Even a restoration measure that seems ex
tremely simple and seif-evident, such as removal and renewal of 
a yellowing layer of varnish în order to recover the aesthetic ef
fect of an old painting or of marbling, must be questioned if by 
giving up the "age-value" ofthe vamish layer the relationship to 
other components of the work or to the remaining features of the 
monument is altered in the sense of"restoring asunder". 

Given the diverse layers of a monument and the varying goals 
and prerequisites for a restoration project, excesses occasionally 
arise from a so-called "analytical restoration", which attempts 

par huit autrcs couches successives; deblayer le temple romain 
integre a un edifice religieux de l' epoque byzantine? Ces ques
tions font apparaître le caractere problematique de toute restau
ration qui se refere, comme elle le fait souvent, de maniere ap
paremment «Jogique», â un etat «d'origine», ou suppose tel, sa
crifiant sans hesiter d'autres couches originales du monument. 
Dans ce domaine ii s'agit donc de proceder avec la plus grande 
prudence, apres avoir pris en consideration Ies resultats d' exa
mens prealables tres pousses . C'est ce qu 'exige, en contradic
tion evidente avec Ies pratiques de restauration du 19eme siecle, 
qui visaient volontiers a «l'unite de style». l'article 11 de la 
chartc de Venise: «Les apports valables de toutes Ies epoques a 
l'edification d'un monument doivent etre respectees, I'unite de 
style n 'etant pas un but â atteindre au cours d'une restauration . 
Lorsqu'un edifice comporte plusieurs etats superposes, le dega
gement d' un etat sous-jacent ne se justific qu'exceptionnelle
ment et ă condition que Ies elements enleves ne presentent que 
peu d'interet, que la composition mise au jour constilue un te
moignage de haute valeur historique, archeologique ou estheti
que, et que son etat de conservation soit juge suffisant.» 

Une tres grande pmdence s'impose clonc. Une restauration ne 
peut viser â un «etat d'origine» particulier tout en detruisant 
d'autres «etats originaux»: car c'est avant tout la substance exis
tante, constituee au cours de siecles, qu'il faut respecter comme 
representant, «l'etat original», et ce n'est qu'apres une analyse 
approfondie que !'abandon d'etats negligeables au profit d'une 
«haute valeur historique, archeologique ou esthetique» semble
ra justifie. Et meme si l'interet de l'etat qui precede depasse de 
beaucoup celui des transformations plus tardives, faut-il encore 
que «son etat de conservation soit juge suffisant» pour qu 'un de
gagement soit autorise. Les quelques traces de couleur d'une po
lychromie d'epoque romane qui subsistent sur une statue de bois 
legitiment aussi peu l'elimination d' une polychromie d ' origine 
baroque parfaitement conservee, que n' est fondee Ia destruction 
au profit de queJques murs medievaux d'un monument qui s'est 
developpe au cours des sieclcs. 

Toute restauration devra en outre tenir compte de la fonction 
du monument et des rapports qui existent entre celui-ci et le ca
dre qui l'entoure, pour que Ies elements solidaires qui consti
tuent un ensemble, comme dans le cas d'une eglise abbatiale et 
de sa decoration interieure, ne se retrouvent pas isoles Ies uns 
des autres, «decomposes» par des mesures restauratrices diver
gentes. Une statue de la Vierge datant du gothique flamboyant, 
dont la polychromie du I Seme siecle pourrait eventuellement, 
dans un musee, etre degagee d'adjonctions posterieures et 
conservee dans son etat fragmentaire, devra garder sa polychro
mie baroque, tant qu'elle restera integree a un autel de celte epo
que, y faisant fonction d 'image de piete. C' est a juste tire qu 'un 
autel du l 7eme siecle qui est place dans un espace entierement 
remanie au milieu du I 8eme siecle ne sera pas ramene a sa pre
miere polychromie, mais seulement a sa deuxieme ou a sa troi
sieme, celle qui se trouvera en harmonie avec l'ensemble de la 
salic. li faut meme remettre en cause une mesure de restauration 
aussi simple et naturelle que celle qui consiste ă enlever et a re
nouveler une couche de vernis pour rendre a la peinture ou au 
faux marbre toute sa valeur esthetique, lorsque !'abandon des 
traces de vieillissement provoque un desequilibre dans Ies rap
ports qui regnent entre la partie revernie et le reste de J'reuvre 
ou de la decoration du monument. 

Compte tenu des differentes couches d'un monument, des 
differents objectifs et des differentes conditions-cadre d'une 
restauration, ii arrive qu'on tombe parfois dans !'exces d'une 
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to simultaneously preserve and exhibit all the historic states of a 
monument, as least in part. The Baroque facade of a palace on 
which painted architectural decoration from the Renaissance, 
deep medieval wall openings, remains of a re-exposed late 
Gothic painting, and remnants of Roman ashlar have al! been 
made visible on a single bay becomes a mere preserved "speci
men"; the same is truc of a sculpture on which individual parts 
have been restored to different historic periods. As important 
and necessary as methodically sound preliminary investigations 
and documentation of previous historic states are, in order to un
derstand the essential character of a monument and to gui de the 
interventions a restorution plan has to be oriented to the -
evolved -- historic and aesthctic whole of the monument. The 
safeguarding of evidence is necessar-y but the search for 
these traccs cannot bccome an cnd in itself, determining the 
goal of a restoration. Moreover, earlier historic situations can 
also be reconstructed on paper for scholarly publication. Re
garding late Gothic fragments in a Baroque church interior, for 
example, there would be good reason to advise that they not be 
restored but rather covered up again, following conservation if 
necessary, în order not to endanger the aesthetic and historic 
whole ofthe monument. A "window to the past", based on what 
emerges in the course of a restoration, is only possible if it can 
be disposed in an inconspicuous place so that there îs no nega
tive impact of the kind discussed above. ln general there must 
bea warning against the exaggerations of "analytical preserva
tion", wh.ich represents a special kind of " restoring asunder". 

This applies of coursc not only to individual restoration pro
jects and to monuments with extensive decorative components 
but equally to restoration work within a historic district. The 
re-exposure of (originally visible) half-timbering can reprcsent 
successl'ul restoration work. when considercd alone, but in the 
context of a square with only Baroque buildings or Baroque 
transfonnations of houses that are medieval in core, this inter
vention must be rejected as a disfigurement and disturbance of 
the square as a historic ensemble. Likewise we must reject the 
idea of restoring a streetscape that was transformed in the l 9th 
century back to its medieval ' 'original state"; monuments are not 
infrequently destroyed through such massive interventions 
based on an unprofessional understanding of restoration. 

Whereas '·analytical restoration", a sort of"spccimen prepar
ation" of historic states which is with good reason hardly prac
ticed anymore today. adversely effects the coherent overall ap
pearance of a monument and leads to loss of fabric in specific 
areas. the idea of "restoring back" to a single historic state, a 
concept that is always tuming up anew, implies removal of en
tire layers of a monument. A constant conflict with the supreme 
dictate of preservation, the conserving and preserving of histor
ic fabric, is pre-programmed, as is conflict with the restoration 
principie, already cited above in article 11 ofthe Yenice Charter, 
of accepting the existing state and only re-establishing a partic
ular earlier state in well-justified, exceptional cases. 

Finally, attention should still be given to the general connec
tion between every restoration project and the principles already 
described for the repair and conservation of monuments. Con
servation concerns must take priority, also in the difficult ques
tions regarding the objective of a rcstoration project. Further-

«restauration analytique» qui voudrait, du moins en partie, faire 
apparaître et conserver tous Ies etats d'un monument simultane
ment. La fa<;:ade baroque d'un palais dont on a mis au jour dans 
une travee la decoration peinte de l'epoque Renaissance, derrie
re laquelle apparaissent, a l'interieur d'excavations pratiquees 
dans le mur, Ies restes degages de peintures medievales, un ap
pareil roman et d'autres specimens encore, ne presente plus 
qu'un echantillonage, comrne le ferait une sculpture, dont la res
tauration viserait a rendre visible un etat different pour chaque 
partie qui la compose. Aussi importants et necessaires que soient 
un examen mene avec la plus grande precision et une documen
tation complete des etats successifs d'un monument pour en 
comprendre Ies caracteristiqucs essentielles, le concept de rcs
tauration n'en doit pas moins se referer a la seule unite histori
que et esthetique de celui-ci, resuita! d'une evolution complexe. 
Car si la preservation des traces de l'histoire est indispensa
blc, leur rechercbe ne doit pas pour autant devenir une fin en 
soi qui decide des objectifs de la restauration. Les etats ante
rieurs d'un monument peuvent d'ailleurs faire l'objet d'une pu
blication scientifique. On conseillera donc de ne pas restaurer 
mais de recouvrir Ies vestiges gothiques a l'interieur d'une egli
se baroque, apres Ies avoir eventuellement conserves, pour que 
!'unite esthetique ct historique du monument ne soit pas mise en 
danger. Une «fenetre ouverte» sur le passe ne peut ctre amena
gee au cours d'une restauration qu'a un endroit discret pour ne 
pas desequilibrer !'unite du monument dans le sens evoquee 
plus haut. II faut donc mettre en garde contre Ies exces de ces 
pratiques «analytiques» qui representent une forme particuliere 
de «decomposition par la restauratiom>. 

Ceci n'est pas seulement valable pour Ies restaurations de 1110-

numents isoles ou de monuments comportant de riches decora
tions interieures, mais tout autant pour Ies restaurations qui 
concernent un site. La restaurat-ion d'une maison dont on aurait 
degage Ies pans de bois peut etre consideree en elle-meme com
me une reussite; mais prise dans le cadre d'une place constituee 
uniquement de fa<;ades baroques greffees sur des constructions 
plus anciennes, elle represente une deformation et une perturba
tion de l'ensemble de celle-ci; un tel procede doit donc etre pro
scrii, au meme titre que la «retro-rcstauration» d'une rue entie
rement transformee au I 9eme siecle qui voudrait retrouver un 
«etat d'origine» medieval, ainsi que, en regie generale, toute in
tervention massive basce sur des principes de restauration sim
plistes, qui entraîne souvent la destruction des monuments . Sila 
restauration analytique, qui, pour de bonnes raisons. ne se prati
que plus, porte prejudice a I 'aspect d'ensemble du monument et 
cause des pertes de substance par sa methode de desintegration, 
ii faut souligner que, dans le meme ordre d'idees, la «retro-res
tauration» visant a la reconstitution d'un etat uniforme, detruit, 
elle aussi, de nombreuses couches du monument. Cette fa<;:on 
d'operer eotre d'ailleurs en conflit avec la revendication de tou
te sauvegarde monumentale, dont nous avons deja parle, qui exi
ge la prcservation de toute substance historique. Cette revendi
cation trouve son expression dans le principe fondamental de la 
restauration. cite plus haut apropos de l'article correspondant 
de la charte de Venise, qui enjoint d'accepter le monument dans 
son aspect actuel et de ne tenter de retablir un etat anterieur que 
dans Ies cas exceptionnels ou cela serait justifie. 

On veiJlera finalement â ce que toute restauration s'inscrive 
dans le cadre general des principes de refection et de conserva
tion deja evoques. Dans Ies questions delicates que pose tout 
concept de restauration, la priorite sera donnee aux considera
tions de conservation. D'ailleurs une restauration n'a generale-
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more, in general a restoration is only appropriate ifthe necessary 
measures for stabilization and conservation are executed before
hand or at the same time. 

The principles already formulated regarding general repair -
limitation to the necessary and reversibility - are also valid for 
restorations. However, since the removal of even an insignifi
cant historic layer, permitted after thorough consideration, rep
resents an irreversible intervention, in such cases a special meas
ure of responsibility for the welfare of the monument is re
quired. In article 11 the Venice Charter therefore demands the 
participation of severa) specialists to weigh all the possibilities: 
"Evaluation ofthe importance ofthe elements involved and the 
decision as to what may be destroyed cannot rest solely on the 
individual in charge of the work." 

A restoration that makes an effort to close and fiii gaps that 
impair a monument's overall appearance can also be linked to 
the principie of repair using historic materials and techniques, 
already discussed under the general heading of repair. This ap
plies particularly to the preservation of historic buildings, 
whereas with individual works of art restorative completions 
must sometimes be executed in a different technique which can 
guarantee its own damage-free removal, based on the principie 
of reversibility. Of course, as with conservation work, not only 
the traditional but also the most modem restoration techniques 
(which cannot be covered individually here) must be employed 
"where traditional techniques prove inadequate", as the Venice 
Charter says în art iele I O. 

To renovate (renovare) means to renew, and together with 
conservation and restoration it îs a third widespread method for 
repair in preservation, although it is not mentioned specifically 
in the Venice Charter. Renovation aims particularly at achieving 
aesthetic unity in a monument in the sense of "making new 
again" (the outer appearance, the visible surface ofa monument, 
etc.) whereas "making visible again" by means of conservation 
work, cleaning or re-exposure in combination with completions 
still belongs in the realm ofrestoration. 

The same conflicts conceming goals arise with the·renovation 
of a monument which has multiple historical layers as have al
rcady been discussed in the context ofrestoration. Here, too, ar
ticle 11 ofthe Venice Charter applies: renovation measures must 
accept in principie the evolved state of a monument with all its 
superimposed historic layers; no layer may be sacrificed to the 
aesthetic unity that is the goal of the renovation unless there is 
justification based on detailed investigations that carefully 
weigh the gains and losses. 

Considering the priority of conservation - as the supreme 
principie that applies to all efforts in the field of preservatiou -
and the principie oflimitation to the necessary that is universal
ly valid for the repair of monuments, it could perhaps be argued 
that conservation is always necessary, restoration is justifiable 
under certain conditions, but renovation, meaning as it does to 
renew and therefore to destroy, is not compatible with 
preservation's basic demands. Thus in place ofDehio's phrase 
"conserve, do not restore" do we rather have "conserve, restore 
where necessary, do not renovate"? 

ment de sens que si Ies mesures indispensables de consolidation 
et de conservation sont prises avant ou pendant qu'elle se derou
le. 

Le principe de se limiter au strict necessaire et le principe de 
la reversibilite, deja cites dans le cadre de la refection en gene
ral, sont egalement valables pour la restauration. Comme la sup
pression d'une couche historique, qui peut etre autorisee dans 
certains cas apres mure reflexion, represente toujours, aussi in
signifiante qu'elle soit, une intervention irreversible, ii faudra 
observer une attitude hautement responsable a I' egard du monu
ment. C'est pourquoi la charte de Venise exige dans J'article 11 
precite que plusieurs expcrts prennent part aux deliberations ne
cessaires: «Le jugement sur la valeur des elements en question 
et la decision sur Ies eliminations a operer ne peuvent dependre 
du seul auteur du projet.» 

On peut d'ai.lleurs combiner la restauration qui s'efforce de 
combler Ies manques quj nuisent a l'impression d'ensemble, 
avec le principe, deja evoque â propos de la refection, de reparer 
a l'aide de materiaux et de techniques historiques. Ceci est sur
tout valable pour l'architecture, alors que Ies restitutions faites â 
une reuvre d'art dans le cadre d'une restauration devront dans 
certaines circonstances, par respect au principe de la reversibili
te, etre executes dans Wle technique differente, technique quj ga
rantira, le cas echeant, une suppression sans risque. On emploie
ra donc, comme dans Ies pratiques de conservation, non seule
ment Ies techniques de restauration traditionelles, mais aussi, 
«lorsque celles-ci se revelent inadequates», comme le dit l'arti
cle I O de la charte de Venise, des techniques plus modemes qu 'ii 
n'y a pas lieu de detailler ici . 

Renover (renovare) signific renouvcler et constitue - avec la 
conservation et la restauration - la troisieme methode de refec
tion, qui est tres couramment employee pour la sauvegarde des 
monuments, bien que la charte de Venise ne la mentionne pas 
specialement. La renovation vise dans une large mesure a \'uni
te esthetique du monument dans le sens d'une «remise a neufo 
de son aspect exterieur, de sa surface apparente; ceci a la diffe
rence de la «remise en valeu0> qui, avec ses travaux de conser
vation, de nettoyage, de degagement et de restitution, fait partie 
du domaine de la restauration . 

La renovation d'un monument constitue de plusieurs couches 
successives est aux prises avec Ies memes conflits d'objectifs 
que nous avons evoques plus haut a propos de la restauration. 

Confonnement a l'article 11 de la charte de Venise ii importe 
que Ies mesures de renovation respectent elles aussi le monu
ment en tant que produit d'une evolution, fonne de couches his
toriques superposees et qu'elles renoncent a sacrifier l' une de 
ces couches au nom d'une pretendue unite esthetique, a moins 
qu 'un tel procede ne puisse etre justifie par un raisonnement ba
se sur des examens preliminaircs trcs pousses. Partant de la prio
ri te de la conservation et de la preservation, principe supreme de 
tout effort de sauvegarde monumentale, ainsi que du precepte de 
base de toute refection de s'en tenir au strict necessaire, on pour
rait donc conclure que la conservation est toujours indispensa
ble, que la restauration se justifie dans certaines conditions, 
mais que la renovation par contre, qui signifie renouvellement, 
donc destruction, n'est pas compatible avec Ies principes 
conducteurs de la sauvegarde des monuments. Faudra-t-il rem
placer la maxime de Dehio's «conserver, et non restaurern par 
celle de «conserver, restaurer si besoin est, et non renovern? 
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In practice historic fabric îs in faci being destroyed even now 
to a shocking degree in the name of"renovation" and also in the 
course of many "restorations". The great danger with all reno
vation work !ies in the fact that it is preceded by at least a thor
ough "cleaning" of the surface of the monument: complete re
moval and renewal of plaster; scraping off of earlier polychrome 
layers on an old altar in order to be able to renovate it "accord
ing to findings" or freely "according to the taste" ofthe author
ities; stripping the layers off a figure and thereby destroying an 
essential part ofthe artistic and historical statement ofa work of 
art; even total reworking of a weathered wooden or stone sculp
ture through "re-carving" until the object îs falsified and deval
ued beyond recognition. Similarly, the sanding of a gravestone 
or a stone portal down to an undamaged, "healthy" layer îs 
equivalent to the replacement ofthe original surface with a mod
em surface. These are all irreversible losses that remind us that 
the general principie of reversibility must be valid for renovation 
measures as well. ln this context reference can also be made to 
the danger of renovation using inappropriate materials; disper
sion paints, for example, have caused devastating damages on 
plaster or stucco facades or on stone surfaces. 

In order to avoid such damages, the basic demand for historic 
materials worked in appropriate techniques - already estab
lished for preservation repairs în general - must be met in reno
vation work in particular. Here is the opportunity to practice, 
learn and pass down traditional technologies and the handling of 
traditional materials. Renovation is seen in contrast here to the 
complicated field of conservation and restoration which, as al
ready described, cannot dispense with modern restoration tech
niques and newly developed resources. 

Furthermore in the case of renovation work repeated in ev
er-shorter intervals - think of a parish church being renovated 
already for the third time since the l 950s - even well-meant and 
technically correct measures represent a significant danger to a 
monument's fabric if only because of the preparatory cleaning 
that affects the original fabric and the erection of scaffolding 
that can so easily lead to damage. 

ln spite ofthe indisputable dangers suggested here, a renova
tion project which pays heed to the principles of conservation 
can indeed be considered a preservation measure. Even if we 
constantly remind ourselves that the new layer resulting from a 
renovation cannot bea fully valid stand-în for the old fabric be
neath it, with its special "age-value", în preservation practice 
there are indeed certain areas in which renovation is the only 
way possible to preserve the historic and artistic appearance of a 
monument and to conserve the original layers below. A renova
tion measure îs thus justified if it has a conserving effect itself 
or if conservation measures prove tobe unfeasible. However, as 
with ·conservation and restoration, such a renovation must be un
derstood as being "în service to the original", which should not 
be impaired in its effect and should be protected from further 
danger. 

In order to preserve a monument severely wom, weathered or 
even soiled components may have to be renovated. ln a church, 
for example, a new coat of lime paint could be applied over an 
older one that has been badly soiled by the modern heating sys-

En realite Ies pratiques que cache le terme de <<renovatioro> et, 
dans de nombreux cas, egalement celui de «restauration», equi
valent ă une destruction de substance historique dans des pro
portions souvent effrayantes. Les dangers majeurs encourus lors 
de toute mesure de renovation resident dans le fait que celle-ci 
presuppose un <mettoyage» rninutieux de la surface du monu
ment. Ce nettoyage consiste ă enlever un crepi et ă le refaire ă 
neuf; ă le renover, soit d'apres Ies resultats des sondages, soit li
brement selon le gout de !'executant; a decaper Ies differentes 
polychromies d'une statue, ce qui la prive d'une partie capitale 
de son message historique et esthetique; ou meme a retailler une 
sculpture en pierre ou en bois, une <<renovation» qui defigure 
l'reuvre d'art et lui fait perdre toute sa valeur. Le buchement 
d'une pierre tombale ou d'un portrait sculpte dans la pierre pour 
atteindre une couche saine du mineral equivaut ă remplacer une 
surf ace originale par une surf ace modeme. II s 'agit dans tous ces 
cas de pertes irreparables, qui nous font realiser que le principe 
de la reversibilite doit etre observe egalement au sujet de la re
novation. Nous rappellerons a ce propos Ies dangers que recele 
toute utilisation de materiaux impropres, en renovation comme 
ailleurs, tels que Ies couleurs ă dispersion qui ont fait des rava
ges sur des fai;ades en crepi et en stuc ou sur des surfaces en 
pierre de taille. 

Pour eviter de tels dommages ii faudrait etendre aux travaux 
de renovation la revendication fondamentale, enoncee a propos 
de la refection des monuments, de se servir de materiaux histo
riques et de Ies traiter selon des techniques adaptees. Car c'est 
precisement dans le domaine de la renovation que l'occasion se 
presente le plus souvent d'acquerir l'experience des techniques 
artisanales, de se familiariser avec les materiaux traditionnels et 
de transmettre ces connaissances aux generations futures, alors 
que la conservation et la restauration, domaines extremement 
complexes, ne peuvent se passer totalement de techniques et de 
ressources modemes, comme cela a deja ete remarque prece
demment. li faut d'ailleurs rappeler que, meme dans le cas de 
mesures raisonnables et techniquement correctes, de renova
tions repetees ă intervalles trop rapproches - on songe ici ă ces 
eglises qui en sont a leur troisieme renovation ă partir des annees 
cinquante - constituent un risque considerable pour l'ensemble 
des monuments, ne serait-ce qu'en raison des nettoyages prepa
ratoires ou de la pose des echaffaudages, qui occasionnent des 
pertes de substance. 

En depit des risques indiques brievement ici, ii n'en demeure 
pas moins qu'une renovation devrait tenir compte des principes 
conducteurs de la sauvegarde monumentale. La surface renou
velee d'un monument ne presentera bien sur jamais !'aspect 
vieilli de la substance ancienne qu'elle cache; ii existe malgre 
tout dans la pratique de la sauvegarde monumentale des domai
nes ou la renovation est le seul moyen de preserver l'apparence 
historique et esthetique d'un objet, tout en protegeant ses cou
ches plus profondes. 

Une renovation se justific lorsqu'elle a un effet conservateur 
ou lorsque des mesures de conservation au sens propre se reve
lent irrealisables. Elle doit neanmoins, comme la conservation et 
la restauration, servir I' original, dont !'aspect ne doit·pas etre al
iere et qui doit etre protege contre des nouveaux perils. 

C'est donc dans le sens de la preservation du monument 
qu' on renovera ses parties deteriorees, degradees ou salies. Dans 
une eglise on recouvrira par exemple ă la chaux un ancien badi
geon souille par le chauffage moderne. Ce qui n'exclut pas pour 
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tem, without thus excluding the cleaning and conserva
tion-oriented handling of an old coat oflime paint at a later point 
in time. This approach is often valid for the exterior of a build
ing where worn and weathered original plaster and paint layers 
can only be preserved under a new and simultaneously protec
tive coat; the new coat can be executed as a reconstruction of a 
historic scheme, as documented by investigative findings. Fi
nally there are cases in which old plaster is so badly damaged by 
weathering and environmental pollutants that it can no longer be 
preserved with conservation measures and must be renewed. In 
this situation the painted decorative articulation on the exterior, 
only traces of which could still be detected, can be renovated -
that is repeated - by means of a new coat of paint based on the 
investigative findings: the only possible way to pass on the 
monument's aesthetic appearance. As in the case of a restora
tion, of course very different possibilities can emerge from the 
investigative findings covering various layers. Should the plan 
for the exterior renovation based on these findings repent the ar
chitectural paint scheme from the Renaissance, from the Ba
roque or from the Neo-Classical period, or should it take up the 
uniform ocher facade from the l 9th century? Whethcr this in
volves a pal ace facade or the plain facade of a townhouse in the 
historic district of an old town, this decision can only be reached 
within the framework ofthe overall preservation plan after thor
ough analysis ofthe findings and the history ofthe building and 
in coordination with its surroundings . 

Whereas the exterior renovation of a bistoric building has to 
be coordinated with its surroundings, an interior renovation 
must take into consideration the historic, aged surfaces of sur
viving elements, especially the "age-value" of all the decorative 
features; for instance the variable intensity ofrenovated painted 
interior surfaces must be of concern. As already suggested, the 
protective effect that a renovation measure can have must also be 
taken into account. Thus renovation as protection is a valid aim 
even in cases in which it conceals the "age-value" or an inter
mediate state that, from an aesthetic or historic standpoint, is 
worthy of preservation. An example is offered by new plaster on 
a Romanesque church tower to proiect weathering stone; al
though findings of minimal remnants may provide proof that 
there was indeed plastering in previous centuries, the new plas
ter replaces - in fact , disposes of - the "picturesque" and simul
taneously "legitimate" version of the tower with its exposed 
medieval masonry, as it had appeared since the l 9th century. 
The renovation of an outdoor sculpture of stone or wood by ap
plying a new polychrome scheme based on investigative find
ings or in analogy to similar painted figures can also combine a 
change in the aesthetic appearance with a protective function . 

It is no doubt seif-evident that a renovation is out ofthe ques
tion for certain categories of monuments because only conserva
tion and restoration work according to the above-mentioned 
principles are within acceptable limits . Renovation must be re
jected as a legitimate method for a great number of "art monu
ments" in particular. objects which in general can only be con
served or under some circumstances restored but which should 
not be renovated. These include paintings and sculptures or ex
amples of arts and crafts work; the chalice in a church vestry 
would, for example, be impaired in its historic value by a com
plete regilding, an approach we would classify as renovation. 
This applies also to archaeological monuments and to frag
ments, which may be conserved and, as far as appropriate and 
necessary, restored; but a total "renovation" of these objects 

autant la possibilite de nettoyer ou de trailer une surface ancien
ne en vue de la conserver. De meme Ies crepis et Ies couleurs 
usees et rongees par le temps sur Ies surfaces exterieures d'un 
bâtiment seront preservees sous une nouvelle couche de pein
ture, qui exercera une fonction protectrice autant que renovatri
ce, et qui pourra eventuellement reconstituer une polychromie 
ancienne, decouverte lors des sondages effectues prealablement. 
Lorsque Ies vieux crepis sont trop effrites et trop ronges par la 
pollution pour pouvoir etre conserves, ii faudra Ies refaire com
pletement. C'est alors que la decoration peinte d ' une fa9ade, 
dont des traces auront ete relevees, pourra etre renovee, c'est-â
dire reconstitutee sur le nouvel enduit, seul moyen de foire renaî
tre l'apparence esthetique du monument. 

Comme dans le cas d' une restauration, Ies differentes cou
ches, documentees lors des sondages effectues dans le cadre des 
examens preliminaires offiiront autant de possibilites differents, 
entre lesquelles le concept de renovation devra choisir: faudra-t-il 
reconstituer la decoration peinte de l'epoque classique. ou re
produire le badigeonnage 19eme qui couvrait l'ensemble de 
I 'edifice? Qu'il s'agisse de la fa9ade d'un château ou d'une sim
ple maison bourgeoise a I 'interieur d'une ville ancienne, celte 
decision ne peut etre prise que dans le cadre d'un concept de 
sauvegarde fonde sur une analyse minutieuse des resultats des 
sondages, tenant compte de l'histoire du monument et en accord 
avec son environnement. 

Alors que la renovation exterieure d ' un monument d'architec
tnre doit harmoniser avec son environnement, la renovation in
terieure, elle, doit, dans certaines circonstances, avoir egard aux 
parties conservees avec leur patine originale, au vieillissement 
de 1 'ensemble de l 'amenagement face â l'intensite bien differen
te de la nouvelle coloration des murs. li faut egalement conside
rer de l'effet protecteur que peuvent avoir Ies mesures de reno
vation, comme nous l'avons deja mentionnc. On peut voir dans 
la renovation une forme de protection. meme Jorsque celle-ci de
truit soit un etat intermediaire dont la preservation eut ete justi
fiee d'un point de vue historique, soit des valeurs pittoresques 
<lues au vieillissernent. Lorsqu'on renouvelle par exemple le cre
pi d ' un clocher roman dans le but d'en proteger Ies pierres qui 
se desagregent, ce ravalement, dont ('examen de fragments 
prouve qu'il a existe dans Ies siecles anterieurs, n'en supprime 
pas moins I 'aspect pittoresque de la pierre vive des murs medie
vaux auquel le I 9eme siecle nous avait habitues . De meme, pour 
la renovation d'une sculpture de pierre ou de bois placee â l'air 
libre, la polychromie neuve executee d ' apres Ies resultats des 
sondages ou par analogie â des sculptures de facture similaire, 
peut associer une fonction protectrice â la transformation de 
I' aspect esthetique. 

li va sans <lire qu'il existe aussi des categories de monuments 
gui excluent toute renovation et pour lesquels conformement 
aux principes enonces plus haut, ii faut s 'en tenir aux travaux de 
conservation et de restauration. Ceci est valable surtout pour une 
multitude de «monuments d'art» qui, en general, se conservent 
et se restaurent mais ne se renovent pas: tableaux, sculptures, ob
jets d'art industriei, comme le calice d'une sacristie par exem
ple, dont la redorure complete, qu'i correspondrait â une renova
tion, pourrait porter atteinte a la valeur historique. Cela est ega
lement valable pour Ies monuments d'archeologie et pour Ies 
fragments deterres au cours de fouilles, qui se conservent et, 
pour autant que cela soit opportun et necessaire, se restaurent, 
alors qu'une renovation deces objets ne ferait que detruire leur 
caractere de temoins d'une epoque. Les pratiques de renovation, 
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would destroy their character as evidence. The widely propagat
ed methods of renovation are acceptable in preservation practice 
only if original fabric is no longer technically conservable and 
must be replaced or if old fabric can no Jonger bc exposed to the 
effects of environment and usc and must be covercd over for pro
tection . ln both situations renovation work should be justified 
and supported by preservation-oriented preliminary investiga
tions and by a preservation plan. 

ln the case ofhistoric buildings. renovation work can also be 
appropriate in particular locations, for example in parts of a 
monument where there is no longer historic fabric tobe protect
ed because ofprevious extensive alterations, so that compatibil
ity with the remaining monument fabric is the only point that 
must be heeded, or where preservation concerns for retaining 
historic. fabric could not be made to prevail over other interests. 

To conclude this attempt to differentiate between conserva
tion, restoration and renovat ion work, it must be emphasized that 
a graduated system of preservation repair measurcs cxists; in 
other words, there are monuments that under certain circum
stances should only be conserved but not restored, or that may 
be conserved and restored but never renovated. Furthermore, 
conservation, restoration and renovation measures are intercon
nected, so that, according to the circumstances, they may becar
ried out one after the other or simultaneously. The gilding of a 
plastered concave molding in an interior space can serve as an 
example. For the well-preserved components mere conserva
tion is enough; in some places small gaps must be filled in and 
certain pieces "polished up" in order to more or less attain the 
overall aesthetic appearance of the conserved elements - hence, 
restoration; on one side of the room the gilding, severely dam
aged and to a Jarge extent !ost because ofwater penetration, must 
be renewed according to traditional gold leafing techniques -
hence, renovation . In other cases renovation can even be consid
ered a conservation measure, at !cast to a certain degree : for in
stance, partial re-exposure of one or more historic paint schemes 
within the framework of investigative analyses, consoiidation 
(i . e„ conservation) ofthe lathing, and complete renovation over 
an intermediate layer of one of the schemes. Underneath the 
new plaster all the historical Jayers remain better conserved (at 
Jeast in the case of an exterior fac;ade) than they would be if sub
jected to complete re-exposure, which is always combined with 
losses, and to subsequent conservation and restoration of the 
original fabric and the concomitant exposure to dangers of 
weathering. 

ID. Replacement and Completion of Components 

lf it is no longer possible to meet the basic demand for repa ir, 
preservation work on a monument can require the replacement 
or completion of components according to the original forms 
and rnaterials, as al.ready discussed. Conservation, restoration 
and renovation measures, considered here as methods of repair, 
give risc to different responses to the issue of completion and 
replacement: where only conservation of existing historic fab
ric is involved, there is no need for replacements except in spe
cial cases; restoration on the other hand includes the closing of 

tres repandues, ne sont donc acceptables, dans le cadre de la sau
vegarde monumentale, que lorsque la substance originale, tech
niquement parlant, ne supporte plus de mesures conservatrices 
et doit etre remplacee; ou Jorsqu 'une substance vieillie ne peut 
rester exposee aux influences nefastes de son environnement ou 
de sa fonction et doit etre recouverte par mesure de protection. 
Dans Ies deux cas, Ies mesures de renovation doivent se fonder 
sur des examens prealables bien documentes et sur un concept 
de sauvegarde. 

Pour d'autres categories de monuments par contre des mesu
res de renovation peuvent etre indiquees: la renovation de par
ties, par exemple, qui ont subi des transformations et ne presen
tent pour cette raison plus aucune substance originale digne 
d'etre conservee, ne pose pas de probleme grave; seul !'aspect 
de la compatibili te avec le reste de la structure du monument en
trera en ligne de compte. Nous mentionnons egalement Ies cas 
01! la volante de conserver une substance originale a du capitu
Jer devant d'autres interets. 

Nous avans essaye de delimiter Ies mesures de conservation, 
de restauration et de renovation Ies unes par rapport aux autres ; 
ii nous faut encore insister sur le fait qu'il s'agit d'un systeme 
nuance de mesures de refection dans le sens de soins apportes 
aux monuments, ceux-ci devant etre seulement conserves et non 
restaures dans certains cas, conserves et restaures et non renoves 
dans d'autres. Dans la pratique ces mesures de conservation. de 
restauration et de renovation s'i.mbriquent Ies unes dans Ies au
tres, de maniere successive ou simultanee .. suivant Ies cironstan
ces. Lors de la redorure des moulures en stuc d'un plafond par 
exemple on se contentera de simples mesures de conservation 
sur Ies parties bien preservees, on comblera Ies manques sur 
d'autres, on polira certains endroits pour obtenir une impression 
d'ensemble conforme aux parties conservees - on executera 
donc jusque lâ une restauration -; dans les endroits par contre ou 
le plafond aura ete fortement endommage par une irruption 
d'eau, on redorera â la feuille selon Ia technique ancienne - ce 
qui correspond a une mesure de renovation. Dans d'autres cas la 
renovation peut etre consideree en un certain sens comme une 
mesure de conservation. Prenons ici comme exemple le degage
ment partiel d'une ou de plusieurs couches polychromes dans le 
cadre d 'un sondage; puis la consolidation - donc la conservation 
- du support, finalement la reconstitution, sm une couche inter
mediaire, de J'une des couches polychromes sous Jaquelle Ies 
autres, du moins Jorsqu'il s'agit de peintures exterieures, seront 
mieux conservees que dans Ie cas d'un degagement complet qui , 
avec ses mesures de conservation et de restauration provoque 
toujours des pertes et met ensuite la substance originale a la mer
ei des intemperies. 

III. Remplacement et Restitution d'Elements 

Lorsque la reparation d'un monument selon Ies principes enon
ces jusqu'ici s'avere irrealisable, sa refection comportera le 
remplacement et la restitution d'elements de memes formes et 
travailles dans Ies memes materiaux que Ies originaux. Les diffe
rentes mesures de refection que nous avons decrites, donc la 
conservation, la restauration et la renovation abordent la ques
tion de la restitution de fac;on diverse: alors que la simple 
conservation ne necessite pas - sauf exception - de restitution, la 
restauration comprend egalement le comblement des manques 
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gaps and a certain degree of replacement, as would also be re
quired under certain circumstances for a renovation. 

Regarding the exchange or replacement of elements, article 
12 of the Venice Charter maintains that "Replacements of miss
ing parts must integrate harrnoniously with the whole, but at the 
sarne time must be distinguishable from the original so that res
toration does not falsify the artistic or historic evidence." ln this 
context it must be pointed out that certain monuments are docu
ments ofhistory precisely in the fragmentary state in which they 
are passed down to us. The fragment of a gravestone, the torso 
of a figure , the remnant of a wall painting, the remains of a city 
wall or the castle ruin : these are only tobe conserved and not -
or only to a very limited extent - to be restored; replacements 
cannot be made without danger of falsification or impairrnent of 
their monwnent character. 

This is also particularly valid for small and even minimal re
placements which are often completely unnecessary; arising on
ly from an exaggerated urge for perfection, they needlessly de
stroy the "age-value" of a monument. An example would be the 
completely unnecessary "clearing up" of alt minor damages in 
an ashlar stone facade using an artificial stone material, where
as the closing of a dangerous joint or a ho le can indeed be nec
essary in order to avo id future major replacement of original ma
terials. lt is important to guard against excessive replacement on 
both a large and a small scale. 

On the other hand, historic buildings, especially ifthey are in 
use, sometimes practically require repair work that involves con
siderable replacement. This îs especially true for the large num
ber of monuments that are used for residential purposes or as 
public buildings. The bay of an arcaded courtyard that has col
lapsed because of structural damages must be replaced; dam
aged building surfaces must be replaced, sometimes already for 
reasons of hygiene. The !ost head of a statue of Nepomuk, saint 
ofbridges, must be replaced ifthe figure is to fulfill its function 
in an understandable manner. ln general an element of reserve 
must be maintained regarding replacements because the historic 
fabric should still "dominate" and should "carry" the added fab
ric, so that a monument does not appear more new than old. 
Moreover. the individuality and the artistic quality of a monu
ment are of criticai importance in the issue of replacement; în 
some circumstances they prohibit any replacement work other 
than a neutral retouching without which the overall appearance 
would be impaired. On the other hand, the original artistic plan 
sometimes makes completion of missing elements necessary, 
such as the filling in ofa gap in a Baroque stucco ceiling, or clo
sure according to the original design ofthe ground floor zone of 
a Neo-Renaissance facade which has been disfigured by the ad
dition of storefronts, etc. 

ln principie a monument that has evolved over various epochs 
will be less in need of replacement than a Gesamtkunstwerk that 
was created according to a single coherent plan and that is un
changed in its appearance (such as a Rococo church), where eve
ry gap is just as disturbing as the gap în a painting. Finally, the 
filling in of a gap immediately after its badly felt loss is more 
compelling than the sometimes dubious practice of replacing 
details that have already been lost for decades or even centuries. 

et, dans une certaine mesure, des restitutions lesquelles peuvent, 
dans certaines conditions, faire egalement partie integrante 
d'une renovation. 

Sur la question de la restitution et du remplacement de parties 
manquantes ou deficientes l'article 12 de la charte de Venise 
precise que «ies elements destines â remplacer Ies parties man
quantes doivent s'integrer harrnonieusement ă l'ensemble, tout 
en se distinguant des parties originales afin que la restauration 
ne falsifie pas le document d'art et d'histoire». Donc le rempla
cement et la restitution ne doivent pas «falsifiern le monwnent. 
Remarquons d'abord ă ce sujet que c'est precisement l'etat frag
mentaire de certains monuments qui peut constituer leur carac
tere de document historique qu'il convient de leguer â la poste
rite; que le fragment d' une pierre tombale, le torse d'une statue, 
Ies restes d'une fresque, Ies vestiges des fortifications d'une 
ville, que la ruine deja citee en exemple ne doivent etre que 
conserves et non restaures, sinon de maniere tres succincte, et 
qu'ils ne peuvent pas etre completes sans courir le risque d'etre 
falsifies et gravement atfectes dans leur qualite de monuments
temoins. 

Ceci est valable en particulier pour Ies restitutions de peu 
d'importance, souvent inutiles, qui proviennent d'un desir de 
perfection exagere et qui portent atteinte a l'aspect vieilli dumo
nument. La reparation de tous Ies petits dommages releves sur 
une fa9ade en pierre de taille, realisee a l'aide d'une masse de 
pierre artificielle, peut etre, par exemple, absolument inutile, 
alors que le masticage d'une fissure ou d'un trou sera, quant â 
lui, necessaire pour eviter un remplacement plus lourd du mate
riau d'origine. li faut donc mettre en garde contre une pratique 
de restitution excessive, qu'il s'agisse de details ou d'elements 
importants. 

D'autre part Ies monuments qui sont affectes â une fonction 
exigeront, en regie generale, des refections qui seront accompa
gnees de nombreuses restitutions. Ceci s'applique surtout aux 
monuments qui servent d'habitations ou de bâtiments publics; ii 
faudra restituer la travee qui s'est effondree dans une cour; ii 
faudra restituer encore Ies surfaces endommagees, ne serait-ce 
que pour des raisons d'hygiene. II faudra restituer egalement la 
tete malheureusement disparue d'un saint Jean Nepomucene 
qui veille sur un pont, pour que la fonction qu'il exerce puisse 
etre lue de fa9on plus comprehensible. D'une maniere generale 
la substance originale doit «dominern et «soutenir» Ies ajouts, 
ce qui impose une certaine retenue dans la restitution des parties 
manquantes. 

Les limites au-delă desquelles le monument deviendrait une 
creation neuve et cesserait d'etre un original ne doivent jamais 
etre depassees. D'autre part l'effet d'ensemble selon l'intention 
artistique d'origine peut au contraire exiger que l'on complete 
par exemple la partie manquante d'une moulure dans un plafond 
en stuc baroque, ou que l'on ferme le rez-de-chaussee d'une fa-
9ade neo-renaissance deparee par des vitrines de magasins qui 
ne font pas partie du projet original. En principe le monument 
dont l'ensemble est «compose» de parties datant de differentes 
epoques aura moins besoin de restitutions que celui realise d'u
ne seule traite selon une conception suivje et qui degage une im
pression de grande unite, comme une eglise rococo par exemple, 
â I' interieur de laquelle chaque manque procure, comme une la
cune dans un tableau, une sensation de gene. Finalement la res
titution d'une partie dont le manque est ressenti d'autant plus 
douloureusement que sa perte est recente, s'imposera de manie
re plus imperieuse que dans le cas plus discutable ou seraient 
completes des details qui n'existent plus depuis longtemps. 
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The arguments for and against replacement, dependent on 
various artistic, historic and also functional factors, can only be 
clarified after being given careful consideration in the preserva
tion plan that îs worked out for a specific case. The "how" ofre
placements, ranging from neutral retouching în a restoration 
project to partial copying or partial reconstruction, is of equal 
concern, raising questions as to whether a replacement should 
imitate the original or show its own signature, the latter being 
more or less perceived as a contrast to the original fabric . ln this 
context the issue of the use of historic or modern materials and 
techniques also arises. 

Reference must be roade again to article 12 of the Venice 
Charter, already quoted above, according to which the replace
ments "must integrate harmoniously with the whole but at the 
same time must be distinguishable from the original", always as
suming that the replacement has not already gone so far as to 
represent a "falsification" of the original . This applies, for in
stance, to the various forms of retouching that are necessary for 
a restoration; according to the significance of the gap for the 
overall appearance ofthe object, completions range from mere
ly a pigmented or neutral "tuning" to a "depiction" that derives 
from the existing composition but which on detailed inspection 
(or at Jeast from close up) always should be recognizable as a re
placement. On the other hand the completion should not give 
the effect of a strong contrast, which could only further impair 
the overall appearance of the work of art. ln this sense a sculp
tural group în a park which is so badly damaged that its message 
is no longer comprehensible could be treated differentially: the 
detailed completion of small gaps would be consciously avoid
ed, and only the elements that are important for an understand
ing ofthe monument would be replaced, în a reversible manner. 
Likewise, with a badly damaged gravestone or wayside shrine 
the restorer would not replace fragmentarily preserved orna
mental and figural elements which are still comprehensible but 
rather would complete the outer frame in a neutral manner and 
would renew (according to the old form) the cornice and project
ing roof that are important as protection against weathering. 
With architectural fragments - whether remnants of a Roman 
bath or a medieval ruin - replacements which may be necessary 
for purely conservation reasons (such as a new covering) or for 
structural reasons (filling in of a crack) can also he kept neutral 
by using a material that sets itself apari somewhat from the his
toric fabric (for instance a different brick format or different 
method of setting stone ). Thus the character of the architectural 
fragment îs not falsified by an "imitation" that feigns another 
state ofpreservation or by a modish "contrast". 

For completions that are necessary within the framework of 
normal repair work (as discussed above), the principie ofthe use 
of authentic materials in an appropriate, traditional manner îs 
applicable, insofar as conservation reasons do not preclude it. 
The situation is ditferent ifnew elements are necessary for func
tional reasons, for instance in the design of new fittings (mod
ern forn1s and materials can of course appear next to the old) or 
the design of modem additions needed to extend the use ofa his
toric building complex. Perhaps new choir stalls are needed în 
a church, or an addition must be made to the vestry - for such 
cases article 13 of the Venice Charter makes special reference to 
the caution and respect !hat must be shown for the preservation 
of existing fabric: "Additions cannot be allowed except în so far 
as they do not detract from the interesting parts of the building, 
its traditional setting, the ba lance of its composition and its rela
tion with its surroundings ." 

Les argurnents pour ou contre la restitution, qui dependent de 
facteurs artistiques, historiques et fonctionnels ditferents, doi
vent etre peses soigneusement en vue d'un concept de sauvegar
de adapte a chaque cas individuel; ceci est valable egalement 
pour la forme â donner â la restitution. Qu'il s'agisse de la retou
che neutre d'une restauration, de copies ou de complements par
tiels, la restitution devra-t-elle «imitern I' original ou avoir sa 
«propre facture» et faire effet de contraste par rapport a la sub
stance originale? Cette question entraîne naturellement celle de 
l'utilisation de techniques et de materiaux traditionnels ou mo
dernes. 

II convient d ' attirer ici l'attention sur l'article 12 de la charte 
de Venise, cite plus haut, selon lequel la restitution, â condition 
bien entendu qu' elle ne dt':passe pas certaines limites et ne repre
sente pas en elle-meme une falsification de !'original, devra 
s'integrer harmonieusement a l'ensemble, tout en se distinguant 
des parties originales. Ceci est valable par exemple pour Ies dif
ferents formes de retouches qui vont - suivant l'importance de 
la partie rnanquante pour !'aspect general - d'un simple «rac
cord» neutre ou colore jusqu'a une representation figurale qui 
s'inspirera de Ia composition de l'reuvre, mais ceci sans des
avouer, vue de plus pres, son caractere de restitution . 

D' autre part la restitution ne doit pas faire l'etfet d'un trop 
grand «contraste», qui affecterait plus encore !'aspect general. 
On pourrait proceder de la sorte pour un groupe de statues dans 
un parc, dont le message serait rendu incomprehensible par un 
fort degre de degradation: on renoncerait dans ce cas â restituer 
Ies details manquants, se bomant â ne completer que Ies parties 
susceptibles d'aider a la comprehension, et ceci de maniere re
versible. De la meme fa~on, le restaurateur ne restituera pas Ies 
elements ornementaux et figuratifs d'une stele funeraire ou d'un 
monument religieux, restes coherents malgre Ieur etat de 
conservation fragmentaire, mais se contentera de completer le 
cadre exterieur et de restituer Ies entablements et Ies parties su
perieures, qui forment une protection contre Ies intemperies. 
Ainsi, dans le cas de fragments d'architecture, qu'il s'agisse de 
restes de thermes romains ou d'une ruine medievale, Ies restitu
tions necessaires pour des raisons de pure conservation, comme 
un recouvrement neuf ou le comblement d'un manque pour des 
raisons statiques, pourraient etre fa~onnes de maniere neutre, 
dans un materiau qui se distinguerait de la substance originale, 
en utilisant un autre format de briques ou une disposition diffe
rente des pierres par exemple. De cette maniere le caractere par
ticulier du fragment d'architecture ne serai! pas fausse, ni par 
une «imitation» simulant un etat de conservation plus entier, ni 
par un effet de contraste trop frappant. 

Pour Ies restitutions necessaires dans le cadre des mesures de 
refection courantes dont nous avons parle, le principe d'utiliser 
des materiaux authentiques et de Ies travailler de maniere artisa
nale devra etra observe, a moins que des imperatifs de conserva
tion ne s'y opposent. li n'en va pas de meme lorsque des com
plements sont rendus necessaires par la fonction du monument, 
dans le cas d'un pro jet d'amenagement interieur par exemple, ou 
des formes et des materiaux modemes pourront cotoyer des ele
ments anciens, ou lorsque, le cas echeant, un complexe architec
tural historique doit etre developpe a l'amenagement interieur 
d'une eglise par de nouvelles staJles ou de la construction indis
pensable d'une nouvelle adjonction a la sacristie, l'article 13 de 
la charte de Venise insiste sur la retenue dont ii faut faire preuve 
en ces occasions et sur l'attention qu'il convient de porter au pa
trimoine existant : «Les adjonctions ne peuvent etre tolerees que 
pour autant qu'elles respectent toutes Ies parties interessantes de 
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Furthermore, the "how" ofreplacements depends critically on 
the design and condition of the part to be completed as well as 
on our knowledge of the earlier situation. If a severely damaged, 
no longer repairable component is replaced, or an interrupted 
profile is filled in, or a volute gabie that is only halfpreserved is 
completed, or the missing piece of a symmetrically designed 
stucco ceiling is replaced - then a replacement that copies the 
original is possible and for the most part even ncccssary. The ap
pearance of the part that is to be replaced can be reconstructed 
using exact graphic or photographic materials that show its pre
vious state. However, if there is no detailed knowledge of a 
component that has perhaps been missing for a long time, either 
no replacement should be attempted at all, or, as with retouch
ing, the original should be replaced "neutrally" in the manner 
discussed above. With figural decoration, such as figures miss
ing from a gabie, even ifthere is some knowledge ofthe no Iong
er extant predecessors this is perhaps the opportunity for mod
em sculpture, adapted of course to the surrounding context of 
the !ost work . Similarly a modem glass painting can complete a 
historical series, closing with contemporary means an important 
gap in the overall lighting scheme of a church. 

Finally there are categories ofmonuments, particularly certai.n 
industrial monuments which are still in use, for which compo
nents must be exchanged continually in their original fonn and 
original materials. An example would be the scoop wheels on 
the Pegnitz River which go back to the l 8th century; they must 
be taken down every winter and erected anew every spring. A 
special fonn of continuous replacement, which could al sobe un
derstood as continuous repair, involves the replacement of 
stones by the stonemason workshops of cathedrals, already men
tioned above in the context of conservation and restoration . This 
involves the cxchange of damaged elements, from crumbling 
ashlar to artistically dcsigned components such as tracery and 
pinnacles, work that has been oriented over centuries to lhe 
form, materials and craftsmanship ofthe existi.ng historic fabric. 
Recently on some such monuments Iess detailed or consciously 
more "coarse" work bas becn carried out; only on close obser
vation is this perceived as a "modern" development. 

Although in lhe end this constant exchange can approach a to
tal renewal ofthe original stone materials, as a stonemason's tra
dition that has continued unbroken for centuries it is to be con
sidered a necessary process which falls in between maintenance 
and repair. The procedure is more a routine safeguarding or res
toration of the monument than ii is a renovation, since the sur
face of a building is never totally reworked, even in larger sec
lions. Such partial exchanges require noi only traditional craft 
techniques but also as far as possible the use of material from the 
original stone quarry, or at Ieast of a comparable stone with sim
ilar properties if the original is no longer available or is not re
sistanl enough to environmental pollutants (and would therefore 
require another renewal after an unacceptably shorl interval). 
The use of artificial slone would be rejected în this context in ac
cordance with the principie ofusing authentic materials. 

Even with replacements lhat are correct in themselves in 
terms of craftsmanship, according to !he principie of limitation 
to the necessary only deteriorated stones should be exchanged, 
whereas harmless small damages should not be repaired because 
oftheir "age-value", to say nothing ofthe fact that such damag
es would not justify replacement of the original; 'this applies to 
cathedrals, to ashlar facades, or even to individual gravestones. 

I' edifice, son cadre traditionnel, I 'equilibre de sa composition et 
ses relations avec le milieu environnant.» 

Par ailleurs la maniere a adopter pour Ies rcstitutions depend 
essentiellement du caractere des parties manquantes et de la 
connaissance que l'on a des situations anterieures. Lorsqu'il faut 
remplacer un element fortement endommage et irreparable, 
completer un profil â peine interrompu, un fronton en volutes 
dont une moitie est encore intacte ou la partie manquante d'un 
plafond en stuc de composition symetrique, une restitution fide
le de la forme historique est possible et souvent meme indispen
sable. Si l'on dispose de documents graphiques ou photographi
ques sur Ies etats anterieurs on pourra restituer !'aspect exact de 
la partie manquante. Par contre si ces connaissances detaillees 
de l'etat anterieur font dcfaut et si Ies parties manquantes sont 
perdues depuis longternps, ii sera preferable de renoncer ă Ies 
restituer ou alors de Ies restituer de maniere «neutre», dans le 
sens evoque pour Ies retouches. Dans le cas de decorations figu
ratives, de statues qui manquent sur un fronton par exemple, on 
pourra Ies remplacer par des compositions modernes, si celles
ci s'inspirent de ce que l'on sait de leurs predecesseurs et 
s'adaptent au cadre general. De meme un vitrail moderne insere 
dans un cycle historique comblera un vide sensible dans I 'eclai
rage d'une eglise, et ceci avec Ies moyens d'aujourd'hui . 

II existe enfin des categories de monuments dont ii faut, pour 
Ies maintenir «en vie», remplacer constammenl Ies elements par 
d'autres identiques dans Ia forme et le materiau. Ceci est valable 
pour certa ins monuments techniques qui sont encore en service, 
comme ccs roues â godets situees sur Ies bords de la Pegnitz 
qui datent du l 8eme siecle, qu' on demon te chaque annee avan! 
l'hiver et reconstruit en remplac;:ant Ies pieces usees a chaque 
printemps. II existe finalement une forme particuliere de rem
placement continuei. qu' on peut aussi considerer comme une re
paration permanente: le remplacement, deja evoque ă propos de 
la conservation et de la restauration, des parties exterieures en 
pierre des eglises, tel qu'il est effectue sur Ies chantiers de nos 
cathedrales. Ce remplacement des elements endommages, qui 
comprend aussi bien l'appareil effrite que Ies parties ouvragees, 
comme Ies remplages et Ies pinacles„ est reste fidele, au cours 
des siecles, aux fonnes, aux materiaux et aux techniques artisa
nales d'origine. Plus recemment on s'est essaye ă une execution 
moins detaillee ou d'une facture volontairement plus «grossie
re», qui ne trahit son caractere modeme que lorsqu 'on y regarde 
de plus pres. Bien qu'en definitive ce remplacement continuei 
equivale ă un renouvellement complet du materiau d 'origine, ii 
doit etre considere comme une operation indispensable, ancree 
dans la tradition seculaire de !'artisanal des tailleurs de pierre, 
qui se situe entre l'entretien et la reparation. Cette operation a 
lieu plutât dans le sens d'une consolidation permanente ou 
d'une restauration, que dans le sens d'une renovation, la surface 
du monument n'etant jamais retravaillee dans sa totalite, meme 
lorsqu'il s'agit de surfaces etendues. De tels remplacements par
tiels impliquent non seulement l' utilisation de techniques artisa
nales traditionnels mais egalement celle de materiaux adequats . 
Ces demiers peuvent provenir des carrieres d'origine, ou du 
moins doivent-ils presenter des proprietes semblables ă celles du 
materiau d'origine, si celui-ci n'est plus disponible ou s'il n'est 
pas assez resistant aux effets de la pollution et exige des renou
vellements reiteres dans des delais qui ne sont plus justi fiables . 
Dans ce contexte ii faudrait proscrire l'emploi de masse de pier
re artificielle au nom du principe qui pr6ne l'utilisation de ma
teriaux authentiques. Bien qu'un travail artisanal reste le 
meilleur moyen d'executer une restitution, ii faut cependant no-
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The process of examining the stonework must also be seen in 
this context; it is a procedure that is often overlooked or not ex
ecuted thoroughly enough by the cathedral stonemasons pre
cisely because replacement work is a traditional matter of course 
in their craft. The goal ofthis examination must be preservation 
in situ, using conservation methods exclusively, particularly of 
richly designed components such as profiles, tracery, pinnacles, 
sculptural elements with their individua'J artistic signature or 
components with a key function in terms of a building's con
struction history. Thus the stonework would be preserved with
out any reworking that destroys not only the surface but also any 
surviving stonemason symbols and the traces of age that are 
caused by minor damagcs and weathering. An appropriate plan 
for safeguarding the stones must be developed on the basis of 
detailed preservation-oriented preliminary investigations. 

ln some cases such a study might show that figural elements 
on the exterior are already sevcrely damaged and can only be 
saved from further deterioration through the production of rep
licas by the stonemasons and the transferral of the originals to 
the interior of the church or their deposition in a secure place, 
preferably in the context of a museum-like presentation. 

IV. The Replica as a Means of Saving a Monument 

Replicating - i. e., making a copy of an existing original or of 
another replica - has a long tradition în art history, as illustrated 
by the "multiplication" of a famous pilgrimage painting or stat
ue through countless small copies. But replication can only be 
considered a preservation measure if the copy is macle in order 
to proiect an existing original: the replica as a means of saving 
a monument. We must always remain conscious of the unique
ness ofthe original because, no matter how faithful inform, ma
terial and scale, a replica is always a new object and merely a 
likeness ofthe original with its irreplaceable historical and artis
tic dimension. 

Product ion of a replica to replace an original, already referred 
to in the context of facade sculpture, can make it possible to re
move and protect a work of art that can no longer be preserved 
on its original location, without thereby disrupting the meaning 
of a superordinate pictorial program of which it is a part; well
known examples include the sculptures personifying the Church 
and the Synagogue on the cathedral of Strasbourg. To a certain 
degree such a replica can be understood as a partial replacement, 
a completion that serves preservation ofthe whole. This canal
so be a valid approach for sculptures in a park, each of which is 
an essential element, in its particular location, of an overall ar
tistic concept; ifleaving them exposed to continued negative en
vironmental influences is no longer justifiable, the originals can 
be replaced by replicas while they themselves are given the pro
tection provided by a museum-like envi.ronment. Depending on 
the individual case, a combination ofmeasures may be sensible: 
replication of endangered components of a whole, or the com
pletion and conservation of originals tiuit are already so badly 
damaged or that have been so severely altered during earlier res-

ter a ce sujet que suivant le principe qui consiste a limiter toute 
intervention a l'indispensable, seules Ies pierres endommagees 
seront remplacees, alors que Ies petits degats inoffensifs, por
teurs de ]'aspect vieilli du monument, ne seront pas repares et ne 
justifieront en aucun cas le remplacement de la pierre originale. 
Ceci est valable autant pour la cathedrale, que pour la fai;ade en 
pierre de taille et le monument funeraire isole. Remarquons a ce 
propos qu 'un contrâle prealable, qui aurait pour but de conser
ver in sini soit Ies elements plus richement fai;onnes - tels que 
profils, remplages, pinacles et autres parties sculptees - au nom 
de leur «patte» originale, soit l'appareil qui exerce une fonction
cle dans I'historique du monument, est trop souvent neglige 
dans le travail de remplacement effectue sur Ies chantiers de nos 
cathedrales, travail qui se base sur une longue tradition. Ces te
moins laisses in situ ne devraient pas etre non plus retravailles 
dans leur surface, de peur de detruire avec el le Ies marques de tâ
cherons et Ies traces de vieillissement qu'elle recele . C'est ici 
qu ' il faudra concevoir un projet de consolidation qui repase sur 
des examens prealables precis. 

Apres ce contrâle on concluera dans certaines circonstances 
que Ies sculptures exterieures deja endomrnagees ne pourront 
etre protegees d'une degradation croissante que par un transferi 
â l'interieur de l'eglise ou dans un musee, alors que des copies 
realisees par des tailleurs de pierre Ieur succederont a leur em
placement d'origine. 

IY. La Copie en tant que Sauvegarde du Monument 

On abordc ainsi Ie probleme du sauvetage d'un monument a l'ai
de de la copie. Copier, c'est-ă-dire reproduire d'apres un origi
nal existant ou une autre copie, ainsi la «reproduction» d'une 
image de pelerinage celebre en d'innombrables petites copies, 
est un phenomene bien connu en histoire de l' art et qui a une 
longue tradition. II ne faut choisir cette methode en tant que me
sure de conservation que s'il y a Iieu de proteger un original 
existant en utilisant une copie: la copie en tant que sauvegarde 
du monument. On reste cependant conscient de la singularite de 
!'original car la copie, quelqu'identique qu'elle soit au niveau de 
la forme, du materiau et des dimensions, demeure un objet nou
veau et est seulement une reproduction de I' original, irremplac
able dans ses dimensions historiques et artistiques . 

Suivant ]'exemple, mentionne ci-dessus, de la copie realisee 
pour remplacer une sculpture situee a l'origine a l'exterieur et 
mise ă l'abri, en securite (exemple celebre: Ies figures de l'Ec
clesia et de la Synagogue ă la cathedrale de Strasbourg), la copie 
peut permettre de transferer un original qui ne pourrait se 
conserver ă son emplacement d'origine, sans detruire, en enle
vant cet element la signification complexe du programme scuip
te d'une fai;ade . II faut considerer une telle copie en quelque sor
te comme un remplacement partiel, un complement qui sert ăla 
sauvegarde du tout. Cela est aussi valable pour Ies sculptures 
d'un jardin qui sont. ă leur emplacement, des elements essentiels 
d'un concept artistique general et qui doivent cependant etre 
remplacees peu ă peu par des copies car ii serait inexcusable de 
laisser Ies precieux originaux, mieux proteges dans un musee ou 
une instin1tion museale, exposes aux influences de la pollution 
atmospherique. On peut ici aussi , en fonction de chaque cas, se 
servir de mesures combinees .. par exemple copies d'objets me
naces ou complements (restaurations partielles) et conservation 
d'originaux deja fortement endommages ou tres modifies par 
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torations that their non-reversible state of deterioration would 
make exhibition în a museum pointless. Given the abundance of 
affected monuments - just among stone sculptures, for example 
- it must be emphasized that this approach nonetheless has nar
row applications: even if appropriate storage places are availa
ble, the deposited originals must undergo conservation treat
ment so that the decay does not continue, an aspect that îs often 
overlooked. And which museums or depots should accept the 
stained glass from a cathedral that has been replaced by copies? 
With the exception of a few special cases, such windows should 
be saved and restored on their original location by means of suit
able protective glasswork. 

The testimonies in stone that characterize our cultural land
scapes - the numerous wayside shrines, stations of the cross, 
road markers, bow1dary stones, etc. - must be preserved in situ 
as Jong as possible using stone conservation treatments, even if 
we know these techniques are inadequate; ifnecessary they must 
be repaired by restorers. In these cases only the threat of total, 
non-stoppable Joss canjustify replacement ofthe original with a 
replica. 

A further issue is the extent to which a replica should dupli
cate the original in materials and technique: in each individual 
case careful consideration must be given as to whether the best 
solution calls for a handcrafted or sculpted copy in the original 
materials or for one of the modern casting techniques, some of 
which are very highly developed; of course a prerequisite for the 
latter is that no damage be done to the original during the pro
cess. 

Apart from the examples mentioned here, the possibilities for 
saving a monument by bringing it into a protected space are very 
limited because normally a historic building cannot be moved, 
nor can it be replaced by a replica. However, there are excep
tions involving the endangerment of significant monuments by 
modern mass tourism. The paintings in the caves of Lascaux, un
changed over thousands of years, became threatened by the cli
matic fluctuations caused by visitors. Closure of the cave and 
construction of an accurately scaled replica nearby, which has 
enjoyed acceptance by tourists, has saved the original paintings. 
Another successful example is the "tourist's copy" ofthe famous 
Thracian grave of Kasanlyk in Bulgaria. This approach could 
serve as a model for other objects that are affiicted by mass tour
ism. 

V. Relocation of Monuments 

Finally, we come to the relocation ofhistoric buildings through 
dismantling and rebuilding. ln rare cases relocation can be pos
sible technically without dismantling and rebuilding, for in
stance with small structures such as a log corn crib which can be 
transported with a crane or a masonry garden pavilion which can 
be moved by inserting a plate underneath it. But with every re
location the criticai relationship ofthe monument to its environ
ment and surroundings is !ost, together with that part of the 
building's historic message which relates to its particular loca
tion. In this context article 7 of the Venice Charter can also to 
be applied to relocations: "A monument is inseparable from the 
history to which it bears witness and from the setting in which it 
occurs. The moving of all or part of a monument cannot be al
lowed except where the safeguarding of that monument de
mands it or where it is justified by national or international in-

des restaurations anterieures dont J'exposition dans un musee 
serait absurde en raison de la deperdition irreversible de sub
stance. En outre, etant donnee J'abondance des monuments 
concernes, uniquement dans le dornaine de Ia scuJpture, ii faut 
souJigner que la deposition d'originaux menaces est un pheno
mene qui doit demeurer limite. Meme en presence d'un nombre 
suffisant de locaux appropries, Ies originaux deposes doivent 
faire l'objet au moins de mesures de conservation, ce qui est 
souvent oublie, afin de stopper la destruction. Et quels musees 
ou depots seraient en mesure d'accueillir Ies vitraux d'une ca
thedrale remplaces par des copies et qui, â l'exception d'un pe
tit nombre, ne peuvent etre sauves et restaures qu' â Jeurs empla
cements originaux, â l'aide d'un vitrage de protection approprie. 
Et aussi Ies temoins historiques en pierre qui marquent de Jeur 
empreinte caracteristique l'image d'un paysage culturel, Ies in
nombrables statues de saints, chemins de croix, croix de chemin, 
pierres frontalieres etc, entretenus le plus longtemps possible â 
J'aide des moyens, insutfisants comme on le sait, de la conser
vation de la pierre, seront remis en etat autant qu'il est necessai
re par le restaurateur. Seule la menace d'une perte totale, appa
remment irresistible, peut justifier ici le remplacement de I' ori
ginal par une copie. Un autre probleme se pose dans ce cas: jus
qu'oi1 la copie doit-elle reproduire !'original quant au materiau 
et â la technique. On doit se demander cas par cas s'il faut privi
legier une copie artisanale ou sculptee dans le materiau original 
ou un procede modeme de moulage, beaucoup plus developpe, 
â condition naturellement que le procede de moulage n'endom
mage !'original en aucune fac;on. 

Outre Ies exemples mentionnes, la possibilite de sauver des 
monuments en Ies entreposant dans des locaux abrites est deja 
tres limitee par Ie fait qu'un monument n'est norrnalement ni 
transportable ni remplac;able par une copie. II y a cependant des 
cas exceptionnels, en relation avec le tourisme moderne de mas
se qui met des monurnents importants en danger. Par exemple, 
Ies peintures des grottes de Lascaux, demeurees inchangees de
puis des millenaires, etaient menacees par des changements cli
matiques dus aux visiteurs et n'ont pu etre sauvees que par la 
ferrneture des grottes et la realisation d'une copie dans le voisi
nage direct, manifestement bien accueillie par Ies touristes. Un 
procede qui pourrait peut-etre se repeter pour d'autres objets vi
sites par le tourisme de masse. Une autre reussite est la copie 
creee pour la «consommation» par Ie tourisme de la fameuse 
tombe thrace de Kasanlyk en Bulgarie. 

V. Translocation de Monuments 

La translocation (transfert) de monurnents enfin, qui combine 
demontage et remontage, fait aussi partie de ce contexte. Dans 
de rares cas on peut realiser techniquement une translocation 
sans montage et demontage, par exemple pour des objets relati
vement petits comme la construction en piece sur piece d'un en
trepot de grains que l'on peut transporter â l'aide d'une grue ou 
un pavilion de jardin mac;onne que J'on peut transferer aussi en 
glissant dessous une plaque. Dan.s tous Ies cas, la relation â I' em
placement du monument, si importante pour un monument, le 
rapport â son milieu sont perdus; perdue aussi une partie de la 
force d'expression du temoignage historique qui se rapporte â 
un emplacement bien defini. L'article 7 de la Charte de Venise 
s'applique aussi â la translocation: «Le monument est insepara
ble de l'histoire dont ii est le temoin et du milieu ou ii se situe. 
En consequence, le deplacement de tout ou partie d'un monu-
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terests of paramount importance." Thus from a preservation 
standpoint relocation is only admissible ifthe monument can no 
longer be preserved at its original location, if it cannot be pro
tected in any other manner, and if its demolition cannot be pre
vented. This situation becomes relevant not only in such cases 
as the removal ofbuildings for brown coal mining or the flood
ing of a village for a man-made lake, but aJso for the approval 
of a new building on the site of an existing monument, regard
less of why the permission was granted. However, there is some 
danger that the mere possibility of thc relocation of a monument 
to the next open-air museum will be taken as an excusc for the 
sought-after demolition. lt is mostly rural houses and fann 
buildings that are relocated, not only for open-air museums but 
also out of private interests. The first requirement in such cases 
is to ensure that the historic building, though removed from its 
original surroundings, is at least re-erected in a comparable top
ographical situation. Moreover, if at all possible the translocat
ed building should at least remain in a region having the same 
rural architecture, in order not to further confuse our cultural 
landscapes, which are becoming increasingly indistinguishable. 
In general relocation to a site that is as close as possible to the 
original location and as similar as possible to the original land
scape situation is to be preferred. 

Ultimately, the crucial requirement for a relocation is that the 
historic building can în fact bc moved, i. e., that thc original fab
ric (or at least the majority of the most essential components) 
can be relocated. Thus for purely technical reasons genuine re
locations generally involve wooden buildings, in particular 
building types that were relocated at times in past centuries as 
well. The nature oftheir construction makes log buildings par
ticularly suited for dismantling, transport and reconstruction. 
Under certain conditions buildings of cut stone can be relocated, 
stone for stone and course for course. ln contrast the relocation 
of most other massive buildings is usually pointless, since a 
plastered rubblework wall can at best be rebuilt using parts of 
the original material. The same principles that apply for the re
pair of other historic buildings - regarding the use of authentic 
materials, techniques of craftsmanship and conservation treat
ments - are also valid for the repairs and completions that are in
evitably necessary on a relocated building. Scientific documen
tation and recording of the original condition of a building are 
essential requirements for correct dismantling and rebuilding. 

VI. Reconstruction and Rebuilding 

Although reconstruction actually means rebuilding, the two 
terms are not used in exactly the same way: rebuilding refers 
more to the re-establishment of structures that have been de
stroyed by accident, by natural catastrophe such as an earth
quake, or by the events ofwar; in general the destruction usual
ly took place in the recent past. The term "rebuilding" does not 
include the necessity to approximate the appearance of the I ost 
original. Reconstruction, by comparfson, denotes the re-estab
lishment of a lost original on the basis of pictorial, written or 

ment ne peut etre tolere que lorsque la sauvegarde du monument 
l'exige ou que des raisons d'un grand interet national ou inter
national le justifient.» La translocation n'est donc admissible du 
point de vue de la conservation des monuments que lorsque le 
monument ne peut plus etre conserve a son emplacement origi
nal, qu'il ne peut plus etre protege d'aucune autre fayOil, que la 
demolition ne peut plus etre evitee. Cela n'est pas seulement va
lable dans le cas de deblaiement de terrain en vue d'extraire de la 
lignite ou dans celui d'un village submerge par un lac de barra
ge; ii suffit d'une autorisation de bâtir de nouvelles construc
tions a cet emplacement, obtenue pour quelque raison que ce 
soit. Deja la simple possibilite de translocation de monuments 
dans le musee de plein air le plus proche peut servir d'alibi au 
demontage souhaite. Ce sont surtout des maisons d'habitation 
paysannes, des communs et des dependances qui sont transferes, 
non seulement pour des musees de plein air, mais aussi pour des 
particuliers. On doit veiller ici tout d'abord a ce que le monu
ment, eloigne de son environnement, soit replace tout au moins 
dans une situation comparable. En outre, le bâtiment transfere 
devrait demeurer, autant que possible, tout au moins dans une 
zone de paysage agricole, avec des maisons semblables, afin de 
ne pas augmenter encore la confusion qui regne dans I' image de
venue partiellement meconnaissable de nos paysages culturels. 
En resume, on doit privilegier un transfert sur un emplacement 
le plus proche possible de I' original et un emplacement le plus 
semblable possible quant a la situation du paysage. 

Condition decisive d'une translocation enfin: le monument 
architectural doit pouvoir en tout etat de cause etre transfere; 
c'est-a-dire que l'objet original, ou tout au moins une partie pre
ponderante, essentielle, doit pouvoir etre transferee. Deja, pour 
de simples raisons techniques, ce sont donc surtout Ies construc
tions en bois qui entrent en ligne de compte pour une veritable 
translocation, surtout celles qui ont deja ete transforees dans Ies 
siecles passes.11 s'agit ici de constructions en piece sur piece car 
cette construction, «tricotee» en bois, se prete particulierement 
bien a un demontage, transport et remontage. On peut aussi, 
dans certaines conditions, transferer des maisons en pierre, pier
re par pierre, couche par couche. Au contraire, le transfert d'au
tres constructions massives se revele la plupart du temps absur
de car un mur en pierres de taille couvert d'enduit ne peut etre 
rebâti qu 'en utilisant des parties du materiau original. Quant aux 
reparations et restaurations, toujours necessaires dans une trans
location, ii faut appliquer ici Ies memes principes d'utilisation 
de materiaux authentiques, de techniques artisanales et de 
conservation que lors de chaque refection executee par la 
Conservation des Monuments. En outre, la documentation 
scientifique et l'inventarisation de l'etat original sont naturelle
ment une condition prealable detenninante pour un demontage 
et un remontage competents. 

VI. Reconstitution et Reconstruction 

Quoique reconstitution signifie en fait reconstruction, ces deux 
tennes n 'ont pas tout a fait le meme sens dans notre langage. Le 
terme «reconstructiom> implique plutât la reparation de bâti
ments detruits, pour la plupart ii y a peu de temps, tors d'un ac
cident, d'une catastrophe naturelle comme un tremblement de 
terre ou bien â la suite de guerres. Le terme «reconstructiom> 
n'inclut pas cette necessite d'un rapprochement de l'apparence 
a celle de !'original perdu. Par «reconstitution» au contraire on 
entend la reparation d'un original perdu, pour quelque raison 
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material evidence. The replica, in contrast to the reconstruction, 
duplicates an original that still exists. Partial reconstruction as 
a preservation procedure - for instance the rebuilding of a gabie 
- has already been discussed under the topic of completions and 
replacements. 

The preservationist's skepticism regarding any fonn ofrecon
struction îs based first of all on the knowledgc that history is not 
reversible: in certain circumstances a fragmentary state offers 
thc only valid, unfalsified artistic statement. lndeed even a to
tally destroyed monument îs cvidence of history, cvidence that 
would be lost in a "reconstruction" just as some castle rnins fell 
victim to "re-building în the old style" în the nineteenth centu
ry. Where such traces ofhistory must be conservcd, reconstrnc
tion is totally out of place. Furthermore, the monument that 
could be restored or renovated, or perhaps stabilized and re
paired must not be demolished and rccrcated as a reconstmction 
"more beautiful than before." But precisely this approach is be
ing proposed daily to prcservationists . Thus their negative atti
tude to reconstruction is bascd on recognition of a genuine dan
ger to our stock ofhistoric buildings today. rather than merely on 
an aversion (found in preservation theory since the turn of the 
century) to I 9th ccntury ''rcstoration" work and the disastrous 
damage it causcd to original historic fabric , particularly on medi
eval monuments, through reconstruction trends based more or 
less on "scientific" hypothcses, a. la Viollet-le-Duc. 

A reconstruction that does not replace a lost monument but 
rather justifies and facilitates demolition of an existing mom1-
ment îs in fact a deadly danger for our stock of historic build
ings. As far as "art objects" are concerncd, it is the undisputed 
opinion of the public !hat a reconstruction cannot replace the 
original, but there is need of intensive public relations work to 
convince this same public that an object that is in usc, such as 
Baroque church pews, similarly cannot be replaced by a replica; 
this lack of understanding often al so applies to a house that ison 
a I ist of protected buildings. Thus, because of imagined or actu
al constraints on their usc, houses and commercial buildings in 
pa1iicular are threatened by demands for total renewal instead of 
rcpair. for demolition and reconstruction "în the old form" -
preferably then of coursc with a bascment that never existed or 
with that inevitable underground garnge. ln this context the con
cept of "rcconstruction" generally anyway refers only to tbe ex
terior, whereas the interior is reorganized and tloor levels re
vised so that the "reconstructed" facade must be "lifted" be
cause of an addit.ional story. What remains of thc monument are 
perhaps a fcw building clemcnts taken up în the new structure as 
a "compromise": a stone with a coat of arms, an arcade, etc. 

A reconstrnction on the site of an existing monument, neces
sitating removal ofthe original monument, can thus be ruled out 
as a preservation solution. A 1nodification .of this approach -
dismantlemcnt and re-bui lding using the existing materials - al
so almost always leads to criticai losscs, although it is technical
ly conceivable with building elemcnts of cut stone or wood that 

que cc soit, a partir de sources imagees, ecrites et materielles 
alors que la copie, au contraire de la reconstitution, reproduit un 
original encore present. A cote de la reconstitution complete on 
trouve aussi la rcconstitution partielle, deja classee dans les me
sures de la conservation des monuments sous le terme de «com
plement», par exemple la reconstitution d'un pignon. 

Le scepticisme du conservateur de monuments historiques en
vers toute forme de reconstitution est fonde tout d'abord sur la 
connaissance du fait que l ' histoire ne peut pas retoumer en ar
riere, que l'expression artistique n'a eventuellement une valeur 
authentiquc qu'a l'etat de fragment, que le monument totale
ment detruit est aussi un temoin de l'histoire qu'une «rcconsti
tution» supprimerait, comme certaines ruines de châteaux-forts 
qui ont ete victimcs d'une «reparation dans l'ancien style» au 
XIXeme siccle. Mais ii faut absolument renoncer a la reconstitution 
lă oi:1 1 'on doit conserver Ies «traces de l'histoire». Et ii ne faut 
pas non plus demolir, pour I 'eriger de nouveau, grâce â une re
constitution, «plus beau qu'avant» le monument qu'on pourrait 
rest.aurer ou renover. le monument qu 'on pourrait cncore sauve
garder et remettre en etat. Or cette possibilite est justcment of
ferte au conservateur de monuments historiques, dans la prati
que, presque quotidiennement. Son attitude negative par rapport 
aux reconstitutions est fondee aussi aujourd'hui sur la connais
sance qu'il s'agit la d'un veritable danger pour l'ensemble des 
monuments et non seulement sur une aversion envers la <mature 
de la restauratiom> au XIXeme siecle, qui reposait sur des hypo
theses plus ou moins scientifiques, ăla Viollet-le-Duc. aversion 
fondee sur la theorie de la Conservation des Monumcnts Histo-
1iques depuis le debut du sieclc, en egard aux dornmages catas
trophiqucs causes a la substance originale de nos rnonwncnts 
medicvaux surtout. 

La reconstitution. qui ne doit pas remplacer w1 monument 
perdu mais, pour ainsi dire, justifier et simplifier la demolition 
du monument encore existant, est effectivement un danger mor
tei pour l'ensemble de nos monuments. Que la reconstitution ne 
puisse remplaccr !'original est un fait inconteste dans le public 
en ce qui concerne Ies «a:uvres d'art». Mais ce fait est beaucoup 
plus difficile a fairc admettre lorsqu'il s'agit d'objets auxquels 
est affectee une certaine utilisation comme par exemple Ies stal
les baroques d 'une eglise qui ne peuvent pas etre remplacecs par 
une copie. Et l'on se heurte ici le cas echeant it des difficultes de 
comprehension meme dans le cas d'une maison d'habitation 
classee monument historique. Ce sont ainsi surtout d' anciennes 
maisons d'habitation et immeubles commerciaux pour lesqucls 
on revendique. dans I' esprit d 'un renouvcllement total au li eu de 
reparations el en raison de necessites fonctio1melles pretenducs 
ou reelles. la demolition et la reconstruction «sous la forme an
cienne», si possible au-dessus de la cave ou de l'indispensable 
garage souterrain qui manquait jusqu'alors. L'idee de la «re
constitution» s'applique ici en general aussi uniquement â l'ex
tericur, alors que l' interieur fait l'objet d'un nouvel amenage
ment, meme dans Ia distri.bution des etages. La far,:ade «recon
stituee» doit subir un nouvcau «lifting» en raison de l'amenage
ment d'un etage supplementaire. II ne reste peut-etrc du mom1-
ment que quelques parties du bâtiment, reemployes sous forme 
de «compromis», une picrre avec une am1oirie, une arcade. 

La reconstitution en lieu et place d'un monument existant qui 
a du pour cela etre demoli n'est pas une solution acceptable pour 
la Conservation des Monuments Historiques. Egalement inac
ceptable, car elle entraîne presque toujours des pertes decisives, 
la solution legerement modifice de la demolition et la recon
struction a partir du materiau existant. On peut y penscr techni-
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are not plastered and have no fiii materials . Log buildings can 
usuaJly survive such a procedure with limited loss, ifthe work is 
dane with care and expertise. With buildings of cut stane, the 
joints and the connections to other building components are !ost; 
the loss of context is anyway a problem with every reconstruc
tion that incorporates existing elements. Buildings with in-fill
ings or plastering, conglomerate structures, massive masonry, 
etc. usually forfeit the greater part oftheir historic fabric in such 
a project. Thus a reconstruction using existing material, through 
dismantlement and reassembly, can be successful only with very 
few objects. Prerequisites are preservation-oriented preliminary 
investigations and an endangerment to the existing object which 
cannot be countered by any other means. 

Despite the dangers suggested, under certain conditions re
construction can be considered a legitimate preservation meth
od, as are conservation, restoration and renovation. In a preser
vation context reconstruction generally is related to the re-es
tablishment of a state that has been !ost (for whatever reason), 
based on pictorial, writtcn or material sources; it can range from 
completion of elements or partial reconstruction to total recon
strnction with or without incorporation of existing fragments . 
Within the framework of a renovation project reconstruction of 
the original paint scheme - for instance re-establishment of a 
room 's interior decoration or repainting of an exterior according 
to the findings of color research - can serve the overall aesthet
ic effect ofthe monument. The reconstrnction ofthe historic fit
tings of a building, appropriate only in well-justified situations, 
can alsa be seen in this context. Finally, the historic appearance 
of a building can be reconstructed in designs and models to pro
vide a very useful foundation for deliberations on a restoration 
project although for good reasons the reconstrnction may not be 
tumed into reality. 

A necessary prerequisite for either a partial or a total recon
struction is always extensive source documentation on the state 
that is to be reconstructed; nonetheless, a reconstruction seldom 
proceeds without some hypotheses. One of the criteria for the 
inscription of cultural properties in UNESCO's World Heritage 
List according to the 1972 Convention is "that reconstruction is 
only acceptable if it is carried out on the basis of complete and de
tailed documentation on the original and to no extent to the conjec
ture". Thus, reconstruction is possible in principie, but it requires 
a sound scientific basis . The comments in article 9 ofthe Venice 
Charter are in a sense al so valid for reconstruction: "The process 
of restoration is a bighly specialized operation. lt is „. based on 
respect for original material and authentic documents . It must 
stop at the point where conjecture begins „ ." Reconstruction is 
by no means expressly forbidden by the Venice Charter, as is of
ten maintained; rather the passage in question in article 15 ("Ali 
reconstruction work should however be ruled out a priori. Only 
anastylosis, that is to say, the reassembling of existing but dis
membered parts, can be permitted.") (elates exclusively to ar
chaeological excavations (see pp.39--45). However, based on the 
charter's highly restrictive overall attitude alsa in regard to re
placements (which according to article 12 should be "distin-

quement lorsqu'il s'agit de parties de construction en pierres de 
taille equarries ou en bois, sans enduits ni hourdages. Les mai
sons en piece sur piece peuvent la plupart du temps survivre a de 
telles procedures ct on ne deplore que peu de pertes si Ies diffe
rentes etappes des travaux sont executees de maniere soigneuse 
et competente. Dans le cas de murs en pierres de taille equarries, 
on deplore la perte des liants et des raccords aux autres parties 
de la construction. C'est, de toute maniere, le probleme de tou
te reconstitution ă partir d'un ensemble existant: la perte du 
contexte. Les parties de construction a hourdages ou recouver
tes d'enduit. Ies constructions en agglomerat, Ies murs massifs 
etc perdent â cette occasion la plupart du temps la plus grande 
partie de leur temoignage historique . La reconstitution a partir 
de l'ensemble existant, par l'intermediaire de la demolition et du 
remontage, ne peut ainsi reussir que dans tres peu de cas. Condi
tions primordiales avant toute reconstitution: Ies examens preli
minaires de la Conservation des Monuments Historiques et une 
menace pour l'objet existant qu'on ne peut combattre d'autre 
maniere . 

Malgre Ies dangers mentionnes ici, ii faut considerer la re
constitution, au meme titre que la conservation, la restauration 
et la renovation comme une methode legitime de la Conserva
tion des Monuments Historiques, tout au moins sous certaines 
conditions. Car en tant que methode de la conservation des mo
numents, la reconstitution peut s'appliquer, tout a fait generale
ment, au retablissement d'un etat perdu pour une raison quel
conque, a partir de sources ecrites ou materielles, qu'il s'agisse 
d'une restauration-complement, d'une reconstitution partielle 
ou meme d'une reconstitution totale, avec ou sans utilisation de 
fragments existants. Meme dans le cas du retablissement du de
cor d'une salle ou d'un mur exterieur «a partir des vestiges exis
tants», dans le cadre d'une renovation, on pourrait parler d'une 
«reconstitution» de l'ancien coloris qui accroît l'impression es
thetique totale offerte par le monument. On pourrait aussi dans 
ce contexte mentionner la reconstruction des elements de la de
coration d'un monument architectural, judicieuse seulement 
dans certains cas. II ne faut pas oublier enfin la reconstitution 
d'un etat historique sous forme de plans et de maquettes qui peu
vent etre tres utiles pour servir de base a une restauration, mais 
ne doivent pas, pour de bonnes raisons, etre realises. 

Conclition primordiale de toute reconstitution dans tous Ies 
cas, qu'il s'agisse de reconstitution partielle ou totale: l'etat a re
constituer doit etre tres abondamment documente par des sour
ces, meme s'il n'existe pour ainsi dire pas de cas ou la reconsti
tution est possible sans l'aide d'hypotheses. C'est pourquoi !'un 
des criteres pour l'inscription de biens culturels sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de !'UNESCO d'apres la convention de 
1972 est: «que Ies reconstitutions ne sont acceptables que si el
les se fondent sur une documentation complete de I' original et 
n'ont pas pour point de depart des suppositions.» Dane: la re
constitution est en principe possible, mais elle doit s'appuyer sur 
une base scientifique sure. On peut appliquer a la reconstitution 
ce que l'article 9 de la Charte de Venise enonce concemant la 
restauration: «La restauration est une operation qui doit garder 
un caractere exceptionnel „ . Elle se fonde sur le respect de la 
substance ancienne et de documents authentiques. Elle s'arrete 
la otl commence l'hypothese». En outre, la Charte de Venise 
n'interdit pas formellement la reconstitution, a l'encontre d'une 
opinion repandue, car le passage correspondant de I' article 15 
(«Tout travail de reconstruction devra cependant etre exclu a 
priori, seule l'anastylose peut etre envisagee.») se rapporte uni
quement aux fouilles archeologiques(cf. pp. 39-45). Devant leur 
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guishable from the original"), we can conclude that the authors 
were very skeptical ofreconstruction work. There are good rea
sons for the preference for anastylosis, which indeed can have 
advantages from a purely conservation-oriented standpoint, al
though for didactic reasons archaeological preservation work 
sometimes does involve partial reconstructions for the interpre
tation and explanation ofhistoric contexts (see pp. 43--44). 

The preceding discussion perhaps suggests that, although re
construction is not "forbidden" - it doesn't necessarily represent 
a preservation "sin" - the pros and cons must nonetheless be 
very carefully weighed. Just as a reconstructed completion that 
is based on insufficient evidence or questionable hypotheses in 
fact falsifies a monument, so an unverified "creative reconstruc
tion" cannot really restitute a lost monument, not even formally 
- and certainly not în its historical dimension . In addition there 
is often confusion about the materials and the technical, skilled 
and artistic execution of the !ost original. Under some circum
stance a reconstruction requires, in addition to a sound scientif
ic basis, execution in the original forms and materials, necessi
tating appropriate craftsmanship and artistic capabilities; of 
course any extant historic fabric should be integrated to the 
greatest extent possible. On principie, reconstructions that in
volve an original that was unaltered are more easily justified 
than those attempting to recreate an organic state tbat evolved 
over the centuries and thus can hardly be "reproduced". 

ln special cases a reconstruction may also be conceivable în 
order to elucidate a fragmentary monument, to re-establish the 
setting for extant fittings and decorative features or significant 
building components. ln this context the roofing over of a ma
sonry wall or other fragments through reconstruction work can 
sometimes also bave advantages în terms of conservation. ln or
der for preservationists to tolerate this type of approach there 
must be no loss to the existing historic fabric , for instance 
through the replacement of original foundations or through oth
er stabilization measures. Finally, a reconstruction may be justi
fied within a historic complex or in a particularly uniform en
semble in which a gap (for whatever reason it has developed) re
duces, impairs or disfigures the overall monument. A prominent 
example is the reconstruction in I 908 of the Campanile of San 
Marco in Venice, after its sudden collapse, because it was an in
dispensable element of the historic square. 

In this context the principles for rebuilding historic monu
ments after catastrophes and events of war must also be ad
dressed. Quite independent of preservation considerations, such 
rebuilding has seldom been a process oftotally new beginnings, 
even in past centuries and miJlennia. For reasons of economy, a 
frugal handling of available materials tended to pick up on what 
already existed; indeed this sometimes led to a "reconstructing" 
approach. A case în point is the cathedral of Orleans: destroyed 
by the Huguenots, it was rebuilt throughout the 17th and l 8th 
centuries in Gothic style. Rebuilding has dimensions that mere 

attitude generale tres restrictive, aussi en ce qui concerne les re
stitutions partielles dont Ies resultats «doivent se distinguer des 
vestiges originaux» (article 12), on peut cependant conclure que Ies 
auteurs de la Charte de Venise sont par principe tres sceptiques â 
I'egard des reconstitutions. La preference accordee â l'anastylose 
qui peut deja avoir des avantages du seuJ point de vue de la 
conservation est fort comprehensible, meme si l'on realise par
fois des reconstitutions partielles dans le domaine de la 
Conservation des Monuments Archeologiques pour montrer 
concretement les rapports historiques, donc en fait pour des 
raisons plutot didactiques(cf. pp. 43-44). 

Les passages precedents montrent peut-etre que la reconstitu
tion n' est pas «interdite», qu'elle ne represente pas absolument 
un «peche origine]» de la conservation des monuments, mais 
que Ies «pour» et Ies «Contre» doivent toujours etre tres exacte
ment peses. Car de la meme maniere qu'on falsifie un monu
ment en le completant â l'aide de documents insuffisants et 
d'hypotheses douteuses, une «reconstitution creatrice» sur des 
bases peu sures ne peut pretendre â representer le monument 
perdu, meme pas formellement et certainement pas dans sa di
mension historique. La situation est encore compliquee par Ie 
fait que souvent le materiau lui-meme et la fabrication techni
que, artisanale et artistique de )'original perdu demeurent 
confus. La reconstitution presuppose non seulement une base 
scientifique sfue, elle exige aussi dans certains cas une fabrica
tion semblable en ce qui concerne forme et materiaux; elle pre
suppose donc des aptitudes artisanales et artistiques appro
priees; elle doit en outre naturellement integrer autant que pos
sible la substance historique existante. II faut aussi souligner par 
principe qu'il est plus facile de plaider pour une reconstitution 
en presence d 'un original dont l'etat est demeure homogene de
puis son erection plu!Ot qu' en presence d'un original dont l'etat 
s'est modifie souvent au cours des siecles et qui se laisse â pei
ne «reconstituern. 

On peut aussi privilegier dans certains cas Ies reconstitutions 
afin d'expliquer concretement un vestige fragmentaire, par 
exemple l'encadrement d'une decoration encore existante ou 
d'elements importants d'une construction encore existante. Par
fois , dans ce contexte, la couverture reconstituee des couronnes 
murales ou de fragments quelconques peut aussi offrir des avan
tages dans le domaine de la conservation. Du point de vue de la 
conservation des monuments, on ne peut tolerer cette solution 
que si I' objet original ne s' en trouve pas reduit, par exemple par 
le remplacement de fondations ou d'autres mesures de stabilisa
tion. Une autre raison en faveur d'une reconstitution peut etre le 
cadre donne d'un «ensemble» historique ou un ensemble parti
culierement «complet» dans lequel la place devenue vide, pour 
une raison quelconque, arnoindrit, compromet ou enlaidit lemo
nwnent tout entier. On pourrait mentionner ici l' exemple cele
bre de Ia reconstitution de la tour de Saint-Marc â Venise apres 
l'effondrement subit de 1908, tour absolument indispensable â 
l'ensemble de Ia place. 

Par rapport a de tels exemples se pose le probleme des princi
pes fondamentaux de la reconstruction de monuments a Ia suite 
de catastrophes et de guerres, un phenomene qui, independarn
ment de reflexions du seul domaine de la conservation des mo
numents, n 'a consti tue que rarement en un recommencement to
tal, meme dans Ies siecles et Ies millenaires passes. En effet, 
pour des raisons deja purement economiques d'une utilisation 
econome du materiau existant, on est retoume â ce qui subsis
tai t, on a partiellement «reconstitue» veritablement comme le 
montre I' exemple de la cathedrale d'Orleans que Ies Huguenots 
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reconstruction on a so-called scientific-intellectual basis does 
not have. The rebuilding of totally or partly destroyed historic 
buildings, in particular of monumental buildings which visually 
embodied the history of a city or a nation, can be an act of poli t
ical self-assertion, in a certain sense just as vital for the popula
tion as the "roof over one's head". A prerequisite for rebuilding 
îs of co urse the will to rebui Id on the part of the generat ion that 
still feels the hurt ofthe losses. 1t is sometimes astonishing how 
structures that are rebuilt out of this motivation close the gap 
rendered by the catastrophe and are perceived as historic docu
ments despite the irreplaceable loss of original fabric . This is 
particularly true if salvaged original fittings legitimize the re
building. lt is also amazing how a rebuilt monument not only 
can ful fiii its old function, but also can re-occupy the building's 
old position in history despite its mostly new fabric, for instance 
in the case ofthe Goethe House in Frankfurt. 

But only on the historic site of its old foundations can a build
ing also integrate as far as possible the remnants ofhistoric fab
ric that survived the catastrophe, as well as any salvaged fittings 
and decorative features. Moreover, the rebuilt structure should 
represent the state ofthe historic building before its destruction, 
if the true intent of the rebuilding is to close the gap and noi to 
embody the break in tradition that the catastrophe has caused. A 
special situation involves the rebuilding of a structure in accor
dance with how ît looked at an earlier time, as documented by 
architectural hîstory research, rather than how îl appeared before 
destruction . Tn this approach the "mistakes", alterations and ad
ditions of later periods are purified, and even salvaged fittings 
may be partly or completely sacrificed to the new plan in order 
to bring out the "original appearance" of the architecture once 
again. A process that is similar to restoring a building back to 
an earlier state, this approach to rebuilding is problematic frorn 
a preservation standpoint and only justifiable in exceptional 
cases. 

The history of rebuilding in Europe after the Second World 
War - wilh the possibilities ranging frorn a totally new begin
ning according to the rules of modern architecture to cases in 
which reconstruction indeed duplicated the materials and forms 
ofbuildings before their destruction - cannot be described fur
ther here. Even as we mourn what was lost, as preservationists 
we must now accept the difTerent alternatives used in rebuilding 
after the war; indeed we must already look at the results of re
building as historic evidence. Even confirmed opponents ofany 
kind of reconstruction must admit lhat the buildings that were 
more or less faithfully reconstructed are the ones !hat have actu
ally proved most successful in the long run; the large complex of 
the Munich Residenz or the rebuilding of entire urban quarters 
such as in the badly damaged city of Rothenburg o. d. Tauber 
come to mind. Of course numerous rebuilt structures are now 
themselves recorded in monument lists as authentic historic 
buildings; even ifthey can never replace the partly or lotally !ost 
originals of the pre-war period they are a document for the time 
oftheir own construction. In any case we must be grateful to our 
predecessors for their contributions, often under ditficult cir-

firent sauter et qui fut reconstruite durant tout le XVlleme et le 
XVIlleme siecles en style gothique. La reconstruction a ici d'au
tres «dimensions» qu'un simple remontage sur des bases pour 
ainsi <lire scientifico-intellectuelles. La reconstruction demonu
ments totalement ou partiellement detruits, surtout d'architec
tures monumentales dans lesquelles est incarnee de maniere 
visible l'histoire d'une viile ou d'une nation, peut etre un acte 
d'atfirmation personnelle, politique pour Ies habitants, dans un 
certain sens aussi indispensable ă leur existence qu'un «toit ou 
s'abritern. Une reconstruction n'est possible qu'avec la «volon
te de reconstruction» d'w1e generation qui ressent douloureuse
ment Ies pertes subies. Et ii est parfois etonnant de voir comment 
Ies bâtiments eriges de nouveau, ă partir de cette motivation, et 
qui referment Ies vides laisses par la catastrophe malgre Ies 
pertes irreparables en substance historique, jouent un role de 
temoignages historiques, surtout quand l'existence d'une an
cienne decoration, mise a l'abri, legitime la reconstruction. II 
n'est pas moins etonnant de constater comment un monument 
reconstruit peut non seulement remplir de nouveau ses ancien
nes fonctions mais aussi, malge sa substance en grande partie 
nouvelle, reprendre sa place ancienne dans l'histoire, si nous 
pensons par exemple ă la maison de Goethe ă Francfort. 

Mais ce n'est que sur son emplacement historique que le bâti
ment erige de nouveau sur Ies anciennes fondations integre au
tant que possible Ies vestiges de la substance historique epargnes 
par la catastrophe, y compris par exemple Ies elements de la de
coration sauvee. li faut aussi pour cela que la reconstruction re
tourne a l'etat du monument architectural d'avant la destruction 
(si J'on peut vraiment refermer le vide et si l'on ne veut pas jus
tement montrer cette rupture avec la tradition entraînee par la ca
tastrophe). Cas particulier: la reconstruction de bâtiments qui ne 
sont pas reconstruits dans l'etat ou ils etaient avant la destruc
tion, mais qui, en raison de recherches concernant l'histoire de 
la construction, sont reconstruits dans un etat anterieur, en cor
rigeant Ies «fautes)), remaniements et rajouts plus tardifs et en 
sacrifiant meme partiellement ou totalement la decoration de
meuree intacte au profit du nouveau concept afin de «revalori
sern l'architecture rebâtie dans son «etat d'origine». Donc un 
phenomene qui equivaut dans son ensemble a une «re-restaura
tion», problematique du point de vue de la Conservation des 
Monuments et de toute maniere justifiable seulement dans des 
cas exceptionnels. 

I.:histoire de la reconstruction en Europe apres la seconde 
guerre mondiale, Ies diverses possiblites depuis un recommen
cement total avec une architecture modeme ayant ses propres 
lois jusqu'ă la reconstitution de l'etat d'avant la destruction, 
dans des cas particuliers, veritablement realisee d'apres Ies for
mes et avec Ies materiaux appropries ne peut etre discutee ici 
plus avani. Mais meme si nous devons, en tant que conservateurs 
de monuments, en deplorant Ies pertes, accepter ces ditferentes 
possibilites de reconstruction apres la seconde guerre mondiale, 
et si nous en considerons meme Ies resultats deja â leur tour 
comme des temoins historiques, meme Ies adversaires Ies plus 
acharnes de la reconstitution sous toutes ses formes se doivent 
de reconnaître que justement Ies reconstructions, plus ou moins 
fideles (pensons par exemple au grand complexe de la Residen
ce de Munich ou aussi ă la reconstruction de quartiers urbains 
entiers comme a Rothenburg o. d. Tauber, gravement en
dommage par la guerre), ont donne â la longue en fait Ies 
meilleurs resultats. De nombreuses reconstructions sont en ou
tre tout naturellement depuis longtemps inscrites sur Ies listes 
des monuments en tant que monuments authentiques meme si 
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cumstances, to a reconstruction-oriented rebuilding after the ca
tastrophes of the Second World War. Some of them must have 
been conscious at the time of the motto "conserve, do not re
store", fonnulated by Dehio during the controversy over the pal
ace in Heidelberg at the turn of the century. This principie, 
drawn up under quite different conditions by the fathers of the 
"modem cult of monuments" to oppose the "restoration" ap
proach of the I 9th century, must have seemed to them rather ab
surd, given the historic buildings lying in ruins. lt quite simply 
contradicted what had been the natural reaction over centuries: 
the wish to re-establish the familiar surroundings after a catas
trophe, to put the usable materials together again - thus, to a cer
tain extent, to reconstruct. 

This basic human concern was not only valid for rebuilding in 
the period right after the war, but rather îs equally trne for re
building projects that for various reasons first became possible 
decades later, as for example the Church of Our Lady in Dres
den. Beyond purely preservation aspects, the criticai factor is the 
motivation that is behind the will to rebuild, marking the con
sciousness of loss; llllder such circumstances the idea of a time 
frame in which reconstruction is "still" a!Jowed or "no longer" 
justifiable - as is sometimes suggested - is not relevant. 

Sensible handling of the subjcct of reconstruction rcquires a 
correct understanding of monuments "în the full richness of 
their authenticity", as it says în the preamble ofthe Venice Char
ter. According to the document agreed upon at the Nara con
ference conccming authenticity of the histotic heritage (sec pp. 
89-90), in the evaluation of a monument not only the oft-evoked 
historic fabric but also additional factors ranging from authentic 
fonn to authentic spirit ("form and design, materials and sub
stance, use and function, traditions and teclmiques, location and 
setting, and spirit and feeling, and other internai and externai 
factors") play a role. A dangerous seduction may be concealed 
in the words "authentic spirit" - could one perhaps also recon
struct in this spirit? The truc substance fetishist, with his "mate
rialistic" understanding of the monument, can only confinn a 
continua! loss of authentic fabric, given his perception of histo
ry as a one-way street of growth and decay; he can try to con
serve the most recent state of a monument up to the bitter cnd. 
But the preservationist who, as a sort of lawyer for the historic 
heritage in a world that is changing as never before, tries to pre
serve at !cast a certain degree of continuity by saving historical 
evidence (and moreover derives a moral authority from this task) 
must be conscious of all the authentic va lues of a monument, in
cluding a "display" value that may be purcly aesthetically moti
vated or the often neglected "feeling" value that perhaps tends 
toward reconstructions of a particular form or situation. In con
junction with the deep-felt human concern that arises over re
building after catastrophes, there is also always the additional is
sue ofthe perceptible presence ofthe past at thc monument site, 
an issue that involves more than extant or !ost historic fabric. In 
this situation if the preservationist chooses the role of strict 

elles ne pourront naturellement jamais remplacer veritablement 
I' original de I' avant-guerre, perdu partiellement ou tout entier et 
si elles documentent la periode de leur erection. Nous devons de 
toute maniere etre reconnaissants envers nos predecesseurs 
d'avoir contribue, souvent dans Ies conditions Ies plus difficiles, 
a une reconstruction reconstitutive apres les catastrophes de la 
seconde guerre mondiale. Quelques uns d' entre eux ont du â cet
te epoque etre conscients que Ia devise fonnulee par Dehio au 
cours de la querelle au sujet du château d'Heidelberg «conserver 
et non restaurern (un principe fondamental avec lequel Ies peres 
du «culte modeme du monument» s'etaient dresses avec raison 
au debut du siecle, dans des circonstances tout a fait differentes, 
contre la <mature de la restauration» du XIXemc siecle) semblait 
parfaitement absurde, eu egard aux monuments architecturaux 
en decombres . Car elle s'opposait tout simplement a une reac
tion naturelle depuis des siecles: le souhait de «reconstruire» 
l'environnement familier apres une catastrophe, de rassembler 
pour cela aussi le materiau utilisable, donc de «reconstituern jus
qu'a un certain point. 

Cette preoccupation humainc ancestrale ne se manifeste pas 
seulement dans la reconstructionjuste apres la guerre, mais tout 
aussi semblablement dans le cas de reconstructions qui comme 
dans !'exemple de la Frauenkirche de Dresde ne sont possibles, 
pour diverses raisons, quc des decennies plus tard. Ce qui est de
cisif c 'est la motivation, qui naturellement va beaucoup plus loin 
que Ies simples points de vue de la Conservation des Monu
ments Historiques, soutcnue par cette «volonte de reconstruc
tion» motivee par la perte ressentie; mais ce qui n'est pas deci
si f dans ces conditions c 'est le laps de temps ecoule dans lequel 
unc reconstitution est «encore» ou <<n 'est plus» j ustifiable, argu
ment parfois mentionne. 

La condition primordiale pour une attitude sensee envers le 
probleme de la reconstitution demeure la comprehension verita
ble des monuments «dans toute la variete de leur authenticite», 
ainsi qu'il est dit dans le preambule de la Charte de Venise. En 
ce qui concerne le probleme de l'authenticite du patrimoine his
torique, on s 'est mis d'accord au cours de la conference de Na
ra (voir le texte pp. 90-92) sur un document d'apres lequel non 
seulement la «substance historique» si souvent mentionnee joue 
un role dans l'appreciation d'un monument mais aussi d'autres 
criteres, de la forme authentique jusqu'a l'esprit authentique 
(«conception et fonne, materiaux et substance, usage et fonc
tion, tradition et techniques, situation et emplacement, esprit et 
expression, etat original et devenir historique» ). Les mots de 
«esprit authentique», dans l'esprit desquels on pourrait peut-etre 
aussi parfois effectuer une reconstitution, pourraient recouvrir 
une tentation dangereuse. De sa comprehension «materialiste» 
du monument, le veritable fetichiste de la substance ne consta
tera, eu egard au cours de I 'histoire ressenti comme une sorte 
de route a sens unique dans Ic futur et le passe, qu'une perte 
constante de substance autbentique et tentera de conserver a 
chaque fois le demier etat jusqu'au bout. Mais le conservateur, 
qui aujourd'hui essaye, comme une sorte d'avocat du patrimoi
ne historique, dans un monde en transformation constante com
me jamais encore, de sauvegarder une certaine continuite en 
sauvant des temoignages historiques ( et peut aussi faire deriver 
de cette mission son autorite morale), doit etre conscient de tou
tes Ies valeurs authentiques du monument, meme d'une valeur 
d'exposition, a motivation strictement esthetique ou une valeur 
sentimentale, volontiers negligee, qui poussent peut-etre â la re
construction reconstitutive d'une certaine forme ou d'une cer-
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"apostie of historic fabric" he will have difficulty making him
self understood. 

VII. Principles of Archaeological Heritage Man
agement 

Archaeological monuments are those parts of our historic heri
tage that are investigated using the methods of archaeology; 
mostly hidden in the ground, they are an irreplaceable source for 
thousands of years of human history. Archaeological heritage 
management is understood here as a "safeguarding of traces", 
and not as tlrn "treasure-digging" archaeology that was some
times practiced in the past. A strict differentiation between ar
chaeological and architectural monuments does not always seem 
appropriate, since archaeological monuments in faci frequently 
consist of the vestiges of buildings that are hidden under the 
earth: structures of stone or wood, remnants of walls, colorations 
in the ground, etc. as well as the remains oftheir former fittings . 
Indeed to a certain extent an archaeological excavation can turn 
an archaeological monument back into an architectural monu
ment, for instance if the remains of a ruin within a castle com
plex are. exposed and subsequently must be conserved. On the 
other hand many architectural monuments and even urban dis
tricts are simultaneously archaeological zones because of the 
underground remains of predecessor buildings. 

Since archaeological monuments of different epochs are hid
den beneath the ground or under water, special survey, excava
tion and documentation methods have been developed to record 
and investigate them. Survey methods include field inspections 
and the collection ofmaterials which make it possible to desig
nate archaeological zones (topographical archaeological sur
vey), aerial photography, and the recently developed geophysi
cal survey methods (magnetometry). These survey methods, 
which do not need to be described here in any more detail , are 
already tied to the first basic requirement, or principie, in the 
fie Id of archaeological heritage management: A survey of the ar
chaeological monuments of a country using these methods must 
be carried out as accurately and comprehensively as possible, in
dependently from the issue ofplanned or forced excavations. As 
in al! fields of preservation, a survey of the existing stock îs a 
prerequisite for its protection. 

Of course the general princip Ies ofthe Venice Charter, already 
discussed in the previous sections, are also valid for the particu
lar circumstances of archaeological heritage management. Ar
chaeological monuments and sites &hould be preserved in situ 
and as intact as possible; they must be maintained, conserved, 
and under certain circumstances restored . Article 15 ofthe Ven
ice Charter deals separately with archaeology: "Excavations 

taine situation. Mais, en ce qui concerne Ia reconstruction apres 
des catastrophes, preoccupation profondement humaine, ii 
s'agit lâ aussi toujours de la presence du passe, perceptible a 
I'emplacement du monument, donc non seulement de substance 
historique existante ou non existante. Dans un role qu'il s'est 
lui-meme donne de «prude ap6tre de la substance», Ie conserva
teur des monuments ne pourra parfois que difficilement se faire 
comprendre. 

VII. Principes de la Preservation des Monuments 
Archeologiques 

Les monuments archeologiques, Ia plupart du temps caches sous 
le sol, sont une partie de notre patrimoine historique qu'il faut 
etudier avec Ies methodes de l'archeologie. Ils constituent une 
source irremplai;able pour des millenaires de l'histoire de l'hu
manite. La fonction de la conservation des monuments est donc 
ici de «preserver des traces historiques» et non, conune l'a fait 
parfois l'archeologie dans Ie passe, de «fouiller a la recherche de 
tresors enfouis». Une stricte distinction entre «monuments ar
cheologiques» et «monuments architecturaux» ne semble pas 
toujours judicieuse dans ce contexte. Car Ies monuments ar
cheologiques sont constitues frequemment de traces enfouies de 
monuments architecturaux de pierre ou de bois, de vestiges de 
murs, de colorations de sols etc, y compris Ies vestiges de l'an
cienne decoration . Oui, la fouille archeologique peut en quelque 
sorte refoire d 'un monument archeologique un monument archi
tectural, par exemple lorsqu'on degage dans l'assiette d'un châ
tcau-fort les vestiges d 'une ruine qui doivent etre conserves. 
D'autre part, de nombreux monuments architecturaux, jus
qu 'aux ensembles urbains tout entiers, sont en meme temps 
des monuments archeologiques car ils possedent tous Ieurs 
zones archeologiques, sous la forme des vestiges enfouis des 
bâtiments qui Ies ont precedes. 

Les monuments archeologiques des diverses epoques etant 
enfouis sous terre ou aussi sous l'eau, ii a fallu developper pour 
Ies recenser et Ies etudier des methodes speciales de prospec
tion, de fouille et de documentation. Font partie des methodes de 
prospection l'inspection et Ia recolte des materiaux qui permet
tent de definir des zones archeologiques (releve archeologique 
des terrains), Ia photographie aerienne archeologique ou la tech
nique nouvellement developpee de la prospection geophysique 
(prospection magnetometrique). 11 faudrait deja, parallelement â 
ces methodes de prospection sur lesquelles nous ne nous etendrons 
pas plus longuement, repondre ici â une premiere demande fon
damentale du domaine de la preservation des monuments ar
cheologiques. Un recensement de l'ensemble des monuments 
archeologiques d'un pays, facilite par ces methodes, doit, inde
pendamment des problemes de fouilles prevues ou exigees par 
la situation, etre realise aussi minutieusement et aussi complete
ment que possible. Car comme partout dans la conservation des 
monuments, le recensement de l'ensemble existant est Ia condi
tion primordiale de sa sauvegarde. 

Naturellement, Ies principes generaux deja mentionnes dans 
Ies passages precedents. procedant de· Ia Charte de Venise, sont 
aussi valables dans le contexte particulier de la preservation des 
monuments archeologiques. Les monuments et Ies sites archeo
logiques doivent, dans Ia mesure du possible, etre preserves en 
Iieu et place dans I'etat le plus intact possible, ils doivent etre en
tretenus, conserves et, dans des conditions bien definies, restau-
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should be carried out in accordance with scientific standards 
and the recommendation defining intemational principles to be 
applied in the case of archaeological excavation adopted by 
UNESCO in 1956. Ruins must be maintaîned and measures nec
essary for the permanent conservation and protection of archi
tectural features and of objects discovered must be taken. Fur
thermore, every means must be taken to facilitate the under
standing of the monument and to reveal it without ever distort
ing its meaning." 

According to the above-mentioned Recommendation on Interna
tional Principles Applicable to Archaeological Excavations, 
passed by the General Conference of UNESCO in New Delhi on 
5 December 1956. the best overall conditions for the protection 
ofthe archaeological heritage call for the coordination and cen
tral documentation of excavations by the relevant public author
ity of each country in conjunction with very generous support of 
international collaboration on excavations; further, unauthor
ized digs and the iii egal export of objects taken from excavation 
sites should be prevented. Particular value îs placed on preserva
tion of the findings from excavations aud their retention in cen
tral and regional collections and museums in the territory ofthe 
excavation, or in collections directly connected to important ex
cavation sites. However, the recommendation from 1956 does 
not yet emphasize clearly enough that excavated findings,just as 
fortuitous findings, are always only part of a monument which 
embodies multifaceted historical relationships; the goal of mod
em preservation practice as a comprehensive " safeguarding of 
traces" is to preserve thi s whole to the greatest extent possible. 
But the long-antiquated idea of archaeology as mere "treasure 
digging" even seems to lurk behind the relevant paragraphs in 
some of our modem monument protection laws. 

Another very criticai criterion for the practice of modern ar
chaeological heritage management is missing from the recom
mendations from 1956: the differentiation between excavations 
carried out for purely sc.ientific interests and the unavoidable 
emergency or salvage excavations which have becomc the rule 
(not only în Germany) because ofthreats to archaeological mon
uments on a scale that was barely conceivable in previous dec
ades. lt îs not only private construction projects that are repeat
edly causing destruction of unrecognized archaeological monu
ments, but also a general "upheaval of land" in the course of 
public works. gigantic architectural and civil engineering pro
jects, new transportation facilities, and especially intensive agri
cultural use with its concomitant land erosion. At least în con
junction with preservation projects involving historic buildings 
efforts can be made to avert interventions in the ground; a typi
cal example would be leaving the "terra sancta" under the floor 
of a church untouched - ground which is almost always of inter
est archaeologically but is often endangered by installation of 
modern heating systems. The most favorable conditions for the 
undisturbed preservation ofarchaeological sites are in forests, if 
unauthorized " treasure-digging" can be successfully prevented, 

res. L'article 15 de la Charte de Venise est consacre specialement 
au theme des fouilles : «Les travaux de fouilles doivent s'execu
ter conformement ă des normes scientifiques et ă la <Recom
mandation definissant Ies principes internationaux ă appliquer 
en matiere de fou.illes archeologiques> adoptee par !'UNESCO 
en 1956. eamenagement des ruines et Ies mesures necessaires ă 
la conservation et ă Ia protection permanente des elements archi
tecturaux et des objets decouverts seront assures. En outre, tou
tes initiatives seront prises en vue de faciliter la comprehension 
du monument mis au jour sans jamais en denaturer la significa
tion .» 

Selon la «Recommandation definissant Ies principes interna
tionaux a appliquer en matiere de fouilles archeologiques» men
tionnee ici, adoptee par la Conference Generale de !'UNESCO 
ă New Delhi le 5 decembre 1956, Ies meilleurs conditions sont 
offertes, en ce qui concerne la protection du patrimoine archeo
logique, par une coordination et une docurnentation centrale des 

. fouilles, assurees par Ies institutions nationales competentes et 
par un encouragement tres vif de la cooperation internationale 
en matiere de fouilles . On doit aussi mettre fin aux fouilles non 
autorisees et a l'exportation illegale d'objets provenant de 
fouilles archeologiques . Une grande importance est accordee a 
la preservation des decouvertes de la fouille et a leur conserva
tion dans des collections et musees centraux et regionaux des 
territoires correspondants aux fouilles, ou dans des collections 
directement reliees a d'importants sites de fouilles. Cependant, 
la Recommandation de 1956 ne prend pas encore suffisamment 
en consideration le fait que Ies objets decouverts dans Ies 
fouilles, tout comme des trouvailles litteraires <lues au hasard, ne 
sont toujours qu'un element singulier d'un monument qui incar
ne un contexte historique diversifie, et qu'une conservation mo
deme des monuments historiques, corn;:ue comme une «preser
vation etendue des traces historiques», conserverait le plus 
volontiers ensemble, avec ce monument. L'idee, en fait abandon
nee depuis longtemps, d'une archeologie qui se definit comme 
une simple «chasse au tresorn transparaît encore entre Ies lignes 
des paragraphes correspondants de quelques unes de nos lois 
modernes regissant la protection des monuments historiques. 

Un autre critere, tres important sous de nombreux rapports 
dans la pratique moderne de .la preservation des monuments 
archeologiques n 'est pas mentionne dans la Recommandation 
de 1956: la distinction entre fouilles dues a des interets pure
ment scientifiques et fouilles de sauvetage, inevitables pour di
verses raisons et, non seulement enAllemagne, courantes de nos 
jours en raison de dangers mena<;ant Ies monuments archeologi
ques, inimaginables dans Ies decennies passees . li ne s'agit pas 
seulement de mesures de construction privee qui entraînent la 
destruction de monuments archeologiques qui n'ont pasete re
connus mais tout autant d'un «bouleversement de terrains» ă la 
suite de mesures officielles, de gigantesques constructions sous 
et hors de terre, de nouveaux complexes de voies de circulation, 
surtout aussi de l'exploitation agricole intensive et de l'erosion 
du sol qui en decoule partiellement. On pourrait essayer ici tout 
au moins, parallelement a l'utilisation de mesures de conserva
tion des monuments, de renoncer ă des interventions dans le sol , 
par exemple de laisser vierge la «terra sancta» sous le sol de nos 
eglises, presque toujours interessante du point de vue archeolo
gique, menacee surtout par la construction de nouveaux syste
mes de chauffage. On trouve encore Ies conditions Ies plus favo-
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but archaeological reserves can also be established in fields and 
meadows and then be excluded from intensive agricultural use. 

ln light of the ubiquitous threats that force a profusion of 
emergency excavation and salvage operations in many countries 
- in such numbers that they can hardly be executed according to 
the strict scientific standards of modem archaeological practice 
- the Charter for the Protection and Management of the Archae
ological Heritage (Charter of Lausanne) was adopted by .ICO
MOS in 1989 to define comprehensively for the first time the 
conditions, goals and principles of archaeological preservation. 
The validity ofthe supreme principie of conservation - as far as 
possible monuments are to bţ: preserved intact at their original 
site - for archaeological monuments as well is emphasized in ar
ticle 6 in particular: "The overall objective of archaeological 
heritage management should be the preservation of monuments 
and sites in situ, including proper long-tenn conservation and 
curation of all related records and collections etc. Any transfer 
of elements of the heritage to new locations represents a viola
tion ofthe principie ofpreserving the heritage in its original con
text. This principie stresses the need for proper maintenance, 
conservation and management. It also asserts the principie that 
the archaeological heritage should nat be exposed by excavation 
or left exposed after excavation ifprovision for its proper main
tenance and management after excavation cannot be guaran
teed." The latter principie is well worth heeding, considering the 
zea!- on an international leve] - with which archaeological sites 
are la id bare ( either aut of scientific interest or for the sake of 
tourism), only tobe lefi exposed to the disastrous effects oftour
ism without "proper maintenance, conservation and manage
ment". 

The Charter of Lausanne alsa clearly differentiates between 
unavoidable emergency measures precipitated by threats to a site 
and excavations undertaken for purely scientific reasons; the lat
ter can also serve other purposes such as improvement of the 
presentation of an archaeological site. According to article 5 
"Excavation should be carried out on sites and monuments 
threatened by development, land-use change, looting or natural 
deterioration ." When an archaeological site is doomed because 
all possible protective measures have failed or could nat be im
plemented, then of course its excavation must be as thorough 
and comprehensive as possible. In comparison, excavations for 
purely scientific purposes of archaeological evidence that is nat 
endangered must be justified in detail; these are explicitly des
ignated as "exceptional cases" in the Charter of Lausanne: "ln 
exceptional cases, unthreatened sites may be excavated to eluci
date research problems or to interpret them more effectively for 
the purpose of presenting them to the public. In such cases ex
cavation must be preceded by thorough scientific evaluation of 
the significance of the site. Excavation should be partial, leav
ing a portion undisturbed for future research ." Thus interven
tions in archaeological sites wh.ich are nat endangered or which 
can be protected despite endangerment by the available legal re
sources should be avoided as far as possible, except for special 
cases in which specific scientific problems are tobe explored by 
excavations that are limited to part of a site or a scientifically 
and didactically motivated presentation area for visitors is tobe 

rables â une preservation intacte de sites archeologiques dans les 
regions boisees, dans la mesure oul 'on parvient â mettre fin aux 
«chasses au tresorn non permises; mais an pourrait aussi creer 
des reserves archeologiques dans les regions de champs ou de 
prairies qu'il faudrait exclure du domaine de l'exploitation agri
cole intensive. 

En raison des menaces omnipresentes ainsi indiquees qui 
obligent dans de nombreux pays â une abondance de fouilles de 
sauvetage, â peine justifiables selon Ies severes criteres scienti
fiques d'une preservation moderne des monuments archeolo
giques, la Charte de Lausanne, adoptee en I 989 par I' UNESCO, 
«Charte pour la protection et la gestion du patrimoine archeolo
gique», a defini de maniere approfondie pour la premiere fois le 
cadre des conditions, Ies buts et Ies principes de la conservation 
des monuments archeologiques. Le fait que le principe de 
conservation le plus important - Ies monuments doivent etre 
conserves in situ de la maniere la plus intacte possible - soit aussi 
valable pour la conservation de monuments archeologiques est 
commente surtout dans l'article 6: «Conserver (În situ> monu
ments et sites devrait etre l'objectiffondamental de la conserva
tion du patrimoine archeologique, y compris la conservation â 
Jang tenne et le soin apporte dans Ies dossiers et collections, etc. 
qui Ies concement. Toute translation viole le principe selon le
quel le patrimoine doit etre conserve dans son contexte original. 
Ce principe souligne la necessite d'une maintenance, d'une 
conservation et d'une gestion convenables. II en decoule que le 
patrimoine archeologique ne doit etre ni expose aux risques et 
aux consequences de la fouille, ni abandonne en l'etat apres la 
fouille si un financement permettant sa maintenance et sa 
conservation n'est pas prealablement garanti.» Il s'agit la d'un 
principe tout â fait digne d'etre suivi si l'on songe au zele scien
tifique ou meme d' aspect purement touristique avec lequel au 
niveau intemational des sites archeologiques sont degages et li
vres ensuite, sans defense parfois, aux consequences destructi
ces du tourisme sans conservation et sans entretien convenables. 

La Charte de Lausanne distingue aussi clairement Ies mesures 
de sauvetage inevitables en raison de menaces et Ies fouilles 
d'interet purement scientifique qui peuvent aussi servir â d'au
tres buts, comme par exemple l'amelioration de la presentation 
de sites archeologiques. «Les fouilles doivent etre executees de 
prHerence sur des sites et des monuments condamnes ăla destruc
tion en raison de programmes d'amenagement modifiant l' occu
pation ou l'affectation des sols, en raison du pillage, ou de la de
gradation sous l'effet d'agents naturels» indique l'article 5. Et 
quand Ies sites archeologiques sont condamnes â la destruction, 
pour une des raisons enumerees, si Ies mesures de protection 
possibles ont echoue ou n'ont pu etre menees ă bien, la fouille 
doit naturellement etre executee de maniere aussi minutieuse et 
complete que possible. Les fouilles de temoignages archeologi
ques non menaces, dont les buts sont purement scientifiques, 
doivent, au contraire, etre minutieusement justifiees et sont 
mentionnees dans la Charte de Lausanne sous les termes de cas 
exceptionnels: «Dans des cas exceptionnels, des sites non mena
ces pourront etre fouilles soit en fonction des priorites de la re
cherche, soit en vue d ' une presentation au publ.ic. Dans ces cas, 
la fouille doit etre precedee par une evaluation scientifique 
poussee du potentiel du site. La fouille doit etre partiellee et re
server un secteur vierge en vue de recherches ulterieures.» II 
faut si possible se dispenser d'intervenir dans des sites non me
naces ou dans des sites qui, malgre les menaces, peuvent etre 
sauvegardes avec Ies moyens mis â disposition, sauf cas excep-
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developed. The prerequisite for these special-case excavations is 
always that the exposed site can in fact be conserved and perma
nently preserved. If the requirements for the continued mainte
nance of an archaeological site are not met, then such "expo
sures" canon principie not be justified. 

The above-mentioned limitation on excavations of non-en
dangered archaeological sites to those that can be warranted not 
only under scientific but also under conservation standpoints 
should anyway be an outcome of the most reasonable applica
tion oflimited resources. "Owing to the inevitable limitations of 
available resources, active maintenance will have to be carried 
out on a selective basis", according to article 6 ofthe Charter of 
Lausanne. Moreover, a crucial reason for exercising the greatest 
possible restraint is the fact that every excavation means de
struction: "As excavation always implies the necessity of mak
ing a selection of evidence to be documented and preserved at 
the cost of losing other information and possibly even the total 
destruction ofthe monument, a decision to excavate should on
ly be taken after thorough consideration" (article 5). With exca
vations that are motivated purely by research interests it is some
times possible to limit interventions significantly when the ob
jectives can be met without employing the usual horizontal
stratigraphic methods but rather by excavating a narrow field; 
for instance one sector of a ring wall could yield all the neces
sary information. In this way the archaeological monument is 
mostly undisturbed and is preserved in situ, thus remaining 
available for later investigations with improved scientific meth
ods. The UNESCO recommendation from 1956 had already 
made a proposal in this spirit: "Each Member State should con
sider maintaining untouched, partially or totally, a certain num
ber of archaeological sites of difforent periodes in order that 
their excavation may benefit from improved techniques and 
more advanced archaeological knowledge. On each of the larger 
sites now being excavated, in so far as the nature of the land 
permits, well defined "witness"- areas might be left unexcavated 
in severa! places in order to allow for eventual verification ofthe 
stratigraphy and archaeological composition ofthe site." 

In appropriate cases an attempt should even be made to con
serve such stratigraphical cuts in order to present the final phase 
of a total excavation "forever" in a museum-like manner; in ad
dition to the necessary roofing, this can of course entail substan
tial conservation problems (consider, for instance, the continued 
excavations of the famous terracotta army of the fi.rst Chinese 
emperor Qin Shi Huang). 

In this context the Charter of Lausanne also refers in article 5 
to an important basic principie that must be applied to excava
tions ofnon-endangered sites, a principie that moreover encour
ages the use of non-destructive sampling methods in place of to
tal excavations: "It must be an over-riding principie that the 
gathering of information about the archaeological heritage 
should not destroy any more archaeological evidence than is 
necessary for the protectional or scientific objectives of the in
vestigation. Non-destructive techniques, aerial and ground sur-

tionnel ou des fouilles executees seulement dans des secteurs li
mites peuvent apporter une explication â des problemes scienti
fiques ou bien aussi ou une zone archeologique doit etre «mise 
en valeur» par une presentation de certains temoignages archeo
logiques au public, fouilles motivees donc non seulement sur le 
plan scientifique mais aussi sur le plan didactique. Toujours, na
turellement, â condition que Ies elements degages puissent vrai
ment etre conserves et preserves â la longue. Car Jorsque Ies 
conditions pour l'entretien posterieur d'un site archeologique ne 
peuvent etre respectees, de tels «degagements» sont par princi
pe inacceptables. 

Que Ies fouilles de sites archeologiques non menaces soient 
reduites, ainsi qu ' il est mentionne, â l'indispensable, c'est-ă-di 

re â ce qui est justifiable non seulement du point de vue de la 
science mais aussi de la conservation, devrait en fait decouler de 
I 'emploi le plus judicieux possible des moyens limites: «Les res
sources financieres etant inevitablement limitees, la maintenance 
active ne pourra s'effectuer que de maniere selective» lit-on 
dans l'article 6 de la Charte de Lausanne. Le fait que toute 
fouille soit synonyme de destruction constitue aussi une tres 
bonne raison en faveur de la plus grande reserve: «La fouille im
plique toujours un choix des donnees qui seront enregistrees et 
conservees au prix de la perte de toute autre information et, 
eventuellement, de la destruction totale du monument ou du si
te. La decision de proceder ă une foui11e ne doit donc etre prise 
qu'apres mure reflexion» (article 5 de la Charte de Lausanne). 
On pourrait parfois limiter de maniere importante Ies interven
tions, justement dans le cas de fouilles dont Ies motifs sont pu
rement scientifiques, ou l'on pourrait, dans des buts bien deter
mines, renoncer ă la methode habituelle de stratigraphie hori
zontale et s'en tirer avec une partie, un petit secteur qui. par 
exemple, dans le cas d'un camp fortifie sur plan circulaire, livre 
tous les renseignements. Le monument sous terre demeure ain
si en grande partie intact et conserve in situ. Et ii reste ainsi ă 
disposition pour des «recherches ulterieures», ă I 'aide de metho
des scientifiques plus developpees. La Recommandation de 
!'UNESCO de 1956 indiquait deja dans ce sens: «Tout etat 
membre devrait penser ă laisser partiellement ou totalement 
vierge une serie de sites archeologiques appartenant ă diverses 
epoques afin d'utiliser pour Ies etudier une technique amelioree 
et des connaissances archeologiques plus developpees. li fau
drait Jaisser certaines surfaces de contrâle (blocs-temoins), 
c ' est-ă-dire des îlots de terrain sur chaque site de fouille impor
tant, tant que le terrain s'y prete, afin de permettre plus tard un 
contrâle de la stratigraphie.» 

li faudrait meme essayer dans la mesure du possible de 
conserver des stratigraphies, des coupes de fouilles donc, pour 
pouvoir presenter ainsi de maniere museale le demier stade 
d'une fouille complete «pour toujours», ce qui, outre la necessi
te d'un abri, peut poser aussi de nombreux problemes de conserva
tion si I' on songe par exemple aux fouilles de la celebre armee 
en argile du premier empereur chinois Qin Shi Huang qui se 
poursuivent ă l'heure actuelle. 

Dans ce sens, la Charte de Lausanne fait aussi reference, dans 
l'article 5, ă un important principe fondamental que l'on doit 
prendre en consideration dans le ·cas de fouilles dans des sites 
non menaces . Elle encourage en outre, de preference aux 
fouilles integrales, J'emploi des methodes de prospection non 
destructives, mentionnees plus haut: «li faut admettre comme 
principe fondamental que toute collecte d'information sur le pa-

. trimoine archeologique ne doit detruire que le minimum de tc
moignages archeologiques necessaires pour atteindre Ies buts, 
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vey, and sampling should therefore be encouraged wherever 
possible, in preference to total excavation." 

The principles that are valid for preservation in general also 
apply to the preservation of archaeological sites and artifacts. 
The often very fragmentary condition of the objects makes it 
possible to lirnit work more to conservation instead of restora
tion or renovation; completions are carried out either sparingly 
or not at all. Other problems of repair and rehabilitation which 
arise with architectural monuments, especially in conjunction 
with modem uses of historic structures, are largely unim portant 
in archaeological heritage management. Whcn thc completion 
of an authentic fragment appears to be appropriate, the work 
should be distinguishable, for instance by means of a dividing 
joint or layer or by a different format in the brick. Additional 
layers of masonry, for instance to make the ground plan of an 
early medieval church visible once again, cana Iso serve as pro
tection for the original foundations that were discovered through 
excavation; however they should not replace the originals. In 
faci some excavation sites with their neglected, gradually disin
tegrating remnants of walls would indeed be much better off if 
they were concealed once again under a protective layer of earth. 

Archaeological monurnents are often presented to the visitor 
as "visible history" with the help of partial or total reconstruc
tions, a legitimate approach as long as history is not falsified and 
the original remnants - the actual monument - are not removed . 
lndeed in some circumstances reconstructions, which always 
should remain recognizable as such, can be erected at another lo
cation so that they do not endanger the existing original materi
als. In this context article 7 of the Charter of Lausanne statcs 
"Reconstructions serve two important functions: experimental 
research and interpretation. They should, however, be carried out 
with great caution, so as to avoid disturbing any surviving ar
chaeological evidence, and they should take account of evidence 
from all sources in order to achieve authenticity. Where possible 
and appropriate, reconstructions should not be built immediate
ly on thc archaeological remains, and should be identifiable as 
such." 

A special variant of reconstruction, anastylosis, a method de
veloped in the field of classical archaeology but alsa applicable 
for partially destroyed monuments oflater epochs, is referred to 
in article 15 of the Venice Charter: "Ali reconstruction work 
should however be ruled oul a priori . Only anastylosis, that is to 
say, the rcassembling of existing but dismembered parts, can be 
permitted. The material used for integration should always be 
recognisable and its use should be the least that will ensure the 
conservation of a monument and the reinstatement of its form ." 
According to this method the fragments of an ashlar stone build
ing - for instance a Greek temple - found on or in the ground 
could be put together again; the original configuration is deter
mined from the site and from traces ofworkmanship, from peg 
holes, etc . If extant, the original foundations are used in situ. 
Such a re-erection demands preliminary work in building re
search; an inventory of all the extant building components, 
which must be analyzed and measured exactly, results în a re
construction drawing with as few gaps as possiblc so that mis
takes with the anastylosis can be avoided. A technical plan must 

conservatoires ou scientifiques, de la campagne. Les methodes 
d'intervention non destructives - observations aeriennes, obser
vations sur le terrain, observations subaquatiques, echantillona
ge, prelevements, sondages - doivent etre encouragees dans tous 
Ies cas, de preference â la fouille integrale.» 

Les principes fondamentaux habituels conservent leur valeur 
dans le cadre de la conservation des sites archeologiques et des 
vestiges trouves . On peut seulement se limiter â une simple 
conservation en raison du caractere souvent tres fragrnentaire de 
l'objet, donc ni restauration, ni renovation, ni reconstruction, si 
ce n'est que partiellement. D'autres difficultes concernant la re
fection et l'assainissement, qui dans la conservation des monu
ments architecturaux posent des problemes surtout dans le 
contexte d'une utilisation moderne, sont en grande partie inexis
tantes dans la conservation des monwnents arcbeologiques. Au 
cas ou ii semble judicieux de completer w1 fragment authenti
que, ii faut le foire de telle sorte que l'on puisse le remarquer, par 
exemple â l'aide d'unjoint de separation, ou bien d'une couche 
de separation, ou d'un autre format de tuile . Un mur d'elevation 
supplementaire qui indique par exemple de nouveau, de manie
re visible, le plan d'une eglise du haut moyen-âge peut aussi ser
vir â proteger Ies fondations originales decouvertes durant la 
fouille, mais ne doit pas Ies remplacer. En fait quelques sites de 
fouilles avec leurs vestiges de murs laisses â !'abandon et qui 
disparaisseut peu a peu seraient plus â l'abri de nouveau sous 
une couche de terre protectrice. 

II arrive souvent que des monuments archeologiques soient 
presentes au public â l'aide de reconstitutions partielles ou com
pletes, sous forme d' «histoire concrete)>, une tentative legitime 
tant que l'histoire n'est pas ainsi faussee ou meme que Ies vesti
ges originaux, le monument proprement dit, ne sont pas elimi
nes. Les reconstitutions, que I 'on doit pouvoir identifier comme 
telles, peuvent aussi le cas echeant etre erigees ailleurs, afin de 
ne pas compromettre la substance historique encore en place. 
C'est ainsi que l'article 7 de la Charte de Lausanne enonce: «Les 
reconstitutions repondent â deux fonctions importantes, etan! 
con9ues a des fins de recherches experimentales et pectagogi
ques. Elles doivent neanmoins s'entourer de grandes precau
tions afin de ne perturber aucune des traces archeologiques sub
sistantes: elles doivent aussi prendre en compte des temoignages 
de toutes sortes afin d'atteindre â l'authenticite. Les reconstitu
tions ne doivent pas etre construites sur Ies vestiges archeologi
ques eux-memes et doivent etre identifiables comme telles.» 

L:article 15 de la Charte de Venise fait reference â une forme 
particuliere de reconstitution, l'anastylose, une methode deve
loppee dans le cadre de l'archeologie classique mais utilisable 
aussi dans le cas de monuments plus jeunes, partiellement de
truits: «Tout travail de reconstruction devra cependant etre exclu 
â priori, seule l'anastylose peutetre envisagee, c'est-â-d.ire la re
composition de parties existantes mais demembrees . Les ele
ments d ' integration seront toujours reconnaissables et represen
teront le minimum necessaire pour assurer Ies conditions de 
conservation du monument et retablir la continuite de ses for
mes.» Suivant cette methode, on releve Ies fragments en ruine 
gisant eparpilles sur le sol ou trouves dans le sol d'une architec
ture en pierre, par exemple un temple grec, en reconstituant Ies 
rapports originaux entre Ies morceaux â l'aide de leur position 
tout comme des traces de leur amenagement, trous des chevilles 
etc. et dans la mesure du possible en utilisant Ies fondations 
conservees in situ. Une telle «re-erectiorn) n'est possible que 
precedee de travaux preliminaires scientifiques de la recherche 
architecturale, d'un recensement de tous Ies elements architec-
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also be worked out to preclude damage during re-erection and to 
address all aspects of conservation, including the effect of 
weathering. Finally, the didactic plan for an anastylosis must be 
discussed, with concern also being given to future use by tour
ists. 

In order tobe able to show original fragments - a capital, part 
of ~n entablature, a gabie, etc . - on their original location and în 
their original context as part of an anastylosis, there îs of course 
a need for more or less extensive provisional structures. The 
fragments în an anastylosis should only be conserved and pre
sented as originals; they are not completed asin a restoration or 
embedded în a partial or complete reconstruction. The limits of 
anastylosis are reached when the original fragments are too 
sparse and would appear on the provisional structure as a sort of 
"decoration". Anastylosis, an approach which can indeed serve 
to proiect original material in certain circumstances, also illus
trates the special role ofthe fragment în archaeological heritage 
management as well as the particular significance of conserva
tion work in this context. 

Finally reference must be made again to the necess ity of a 
comprehensive record and inventory of archaeological monu
ments as a basic requirement of archaeological heritage manage
ment, as expounded in article 4 ofthe Charter of Lausanne: "The 
protection ofthe archaeologicaI heritage must be based upon the 
fullest possible knowledge of its extent and nature. General sur
vey of archaeological resources îs therefore an essential working 
tool in developing strategies for the protection of the archaeo
logical heritage. Consequently archaeological survey should be 
a basic obligation in the protection and management of the ar
chaeological heritage." According to article 5 this should in
clude appropriate reports on the results of archaeological exca
vations: "A report conforming to an agreed standard should be 
made available to the scientific community and should be incor
porated in the relevant inventory within a reasonable period af
ter the conclusion of the excavation" - quite an understandable 
wish given the many scientific reports that do not appear within 
a "reasonable period" but are very long în coming. Moreover, 
because of the almost unavoidable profusion of emergency and 
salvage excavations with their immense "publication debts" and 
the excessive stockpile of artifacts, it has tobe clear that it is now 
more important than ever to protect our archaeological monu
ments from intervention. ln the final analysis an excavation 
without a subsequent scholarly publication and without conser
vation ofthe findings is totally useless. 

The importance of comprehensive documentation and scien
tific publication of all work undertaken in archaeological heri
tage management must be emphasized again and again. Docu
mentation and publication are absolutely essential because, as 
has already been discussed, every excavation is in faci an irre
versible intervention that partially or totally destroys the archae
ological monument; indeed in many cases after completion of an 
excavation the monument, apart from the artifacts, exists only in 
the form of a scientific description and analysis, and no longer 
in the form of undisturbed historic fabric . From this situation 
comes the principie: no excavation without scientific documen-

turaux qui doivent avoir ete minutieusement examines et mesu
res. II en resuite une reconstitution dessinee, la plus complete 
possible, qui aide ă eviter Ies erreurs dans l'anastylose. 11 faut en 
outre preparer un rapp011 technique qui permet d'eviter tout en
dommagement durant la «re-erectiom> et qui prend en compte 
tous Ies aspects du domaine de la conservation, meme Ies in
tluences atmospheriques. li faudrait finalement parler aussi du 
concept didactique d'une anastylose, du point de vue d'une pos
sible utilisation ulterieure touristique. 

Pour pouvoir montrer Ies fragments originaux dans le cadre de 
l'anastylose, un chapiteau, des parties d'une architrave ou d'un 
fronton a leur place originale et dans leur rapport original on a 
besoin naturellement d'une construction auxiliaire plus ou 
moins complexe. Car dans l'anastylose, Ies fragments doivent 
etre seulement conserves et presentes tels des originaux; ils ne 
doivent pas etre completes, dans le sens d'une restauration par
tielle, ou englobes dans le contexte d'une reconstitution partiel
le ou totale. L'anastylose atteint ses limites lorsque Ies fragments 
originaux sont trop insuffisants et sembleraient etre seulement 
une sorte de «decoratiom> de la constmction auxiliaire. L'anas
tylose qui sert, le cas echeant, ă sauvegarder Ies elements origi
naux, montre aussi le role particulier attribue aux fragments 
dans la conservation des monuments archeologiques et, dans ce 
contexte, la signification importante des mesures de conserva
tion. 

li nous faut enfin revenir a la necessite„ mentionnee au debut 
sous forme d'exigence fondamentale, d'etablirun inventaire ge
neral et une inventarisation du patrirnoine archeologique ainsi 
que l'article 4 de la Charte de Lausanne l'enonce: «La protec
tion du patrimoinc archeologique doit se fonder sur la connais
sance la plus complete possible de son existence, de son etendue 
et de sa nature. Les inventaires generaux du potentiel archeolo
gique sont ainsi des instruments de travail essentiels pour elabo
rer des strategies de protection du patrimoine archeologique. Par 
consequent, l'inventaire doit etre une obligation fondamentale 
dans la protection et la gestion du patrimoine archeologique.» 
Selon l'article 5, Ies rapports de fouilles en font aussi partie: 
«Lorsque la fouille a Jieu, un rapport repondant ă des normes bien 
definies doit etre misa la disposition de la communaute scienti
fique et annexe a I' inventaire approprie dans des delais raison
nables apres la fin des travaux.» Un souhait tout a fait compre
hensibie, eu egard au grand nombre de rapports scientifiques qui 
ne paraissent pas «dans des delais raisonnables» et qu'il faut at
tendre longtemps. Au demeurant, ii faut se rendre compte que, 
justement devant l'abondance de fouilles de sauvetage, actuelle
ment presque inevitable, avec leurs immenses «dettes de publi 
cations» correspondantes et une «montagne» de materiei trouve, 
ii importe plus que jamais de proteger nos monuments archeo
logiques des interventions. Car une fouille sans publication 
scientifique et sans conservation des vestiges trouves se revele 
finalement absolument inutile. 

II faut donc toujours souligner l'importance d ' une ample do
cumentation et d'une publication scientifique de toutes Ies me
sures de conservation des monuments archeologiques . On ne 
peut y renoncer, ne serait-ce que parce que, ainsi qu'il a deja ete 
dit, toute fouille detmit irreversiblement entierement ou partiel
lement le monument enfou.i. Dans de nombreux cas, le monu
ment, une fois la fouille achevee, n'existe plus en tant qu'ensem
ble intact, a l'exception des vestiges trouves, mais seulement 
sous forme de descriptions et d 'analyses scientifiques. C'est 
pourquoi ce principe fondamental: pas de fouille sans documen
tation scientifique. Car la publication scientifique doit en quel-
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tation . In a certain sense the scholarly publication, which con
veys all the phases of work and thus makes the archaeological 
monument virtually re-constructible in conjunction with the sal
vaged artifacts, has to replace the original monument. Thc doc
umentation for an excavation must include al! the overlapping 
layers from various epochs and different building phases; al! 
traces ofhistory must be given serious consideration. A particu
lar historic layer should not be studied and others neglected in 
the documentation ; for instance the classical archaeologist can
not heedlessly remove Byzantine remains or the prehistoric ar
chaeologist neglect the remains from medieval times that would 
be of interes! to an archaeologist of the Middle Ages. 

The obvious care that must be given to prescrvation ofthe ex
cavated artifacts from all historical epochs must also be seen in 
this context. The conservation of archaeological findings (and 
their restoration, when necessary) - the reassembling of ceram
ic shards , the preservation of wooden materials found in the 
damp earth or of a practically unrecognizably rusted metal arti
fact which would rapidly and completely decay without conser
vation treatment - is first of all a prerequisite for correct publi
cation of the excavation. Subsequently, after their scientific 
treatment, groups of artifacts that belong together should not be 
unnecessarily split up and distributed among various collec
tions, but rather, in accordance with what should perhaps al sobe 
a preservation principie, they should be housed in a nearby mu
seum of the particular regi011 so that the crucial relationship to 
the original monument site is at least to some extent preserved. 

VIII. Reversibility as Principie of Preservation 

Among the fathers of 20th century preservation, the great theo
reticians of the turn of the century, Riegl, Dehio, Dvohik and 
others, there was no talk or only indirect mention of "reversibil
ity". Only in the last decadcs does this word, not mentioned even 
once in the Charter of Venice, appear frequcntly in connection 
with restoration issues. 

ln an effort to establish at I ea st lexical proof of the use of the 
word "Reversibilitiit" in German, we are referred almost exclu
sively to a natural scientific context, in contrast to the somewhat 
broader use of the word in French (reversibilite) , Italian 
(reversibilită) and English (reversibility). "Reversibilitiit" means 
able to turb back, therefore "reversible processes can be undone 
in every detail".' Nothing is to be found, however, conceming 
the use ofthe word which has in the meantime become comrnon 
in preservation, and which could be defined bere, for the begin
ning, as the option in preservation work ofbeing able to reestab
lish the previous condition without limitations. 

The overall problematic concerning the relationship reversi
bility/irreversibility is defmed in the relevant article in the "Euro
păische Enzyklopădie zu Philosophie Wld Wissenschaft", pub
lished in 1990: "Reversibility exists if processes can also pro
ceed în time in .reverse sequence. lf that is not the case, then it is 
a matter of irreversibility. Many of the processes considered re
versible are, strictly speaking, merely processes that are with 

que sorte remplacer le monument original. Grâce ă elle, toutes 
Ies phases des travaux etant expliquees, le monument archeolo
gique peut, pour ainsi dire, etre reconstitue, a J'aide des vestiges 
trouves. En etablissant une docurnentation des fouilles, il faut 
penser en outre a documenter vraiment toutes Ies couches super
posees des diverses epoques ou des differentes phases de con
struction et a prendre ainsi en consideration toutes Ies traces his
toriques. li faut eviter que seule une certaine couche historique 
soit fouillee au detriment des autres, Jaissees sans docurnenta
tion; ainsi lorsque l 'archeologue classique fait disparaître Ies 
vestiges byzantins avec autant d'insouciance que le prehistorien 
Ies vestiges medievaux, «interessants» seulernent pour l'archeo
logue medieviste. 

II faut mentionner dans ce contexte la responsabilite evidente 
de la Conservation des Monuments Historiques quant a la sau
vegarde des vestiges trouves dans Ies fouilles, de quelque epo
que historique qu ' ils soient. La conservation et, si necessaire, la 
restauration des vestiges archeologiques (l'assemblage des tes
sons de ceramique, la conservation de matfaiau en bois trouve 
dans des sols humides ou des vestiges de metal rouilles, presque 
meconnaissables, gui, sans mesure de conservation, seraient ra
pidement totalement detruits) demeurent la condition primor
diale sans laquelle une publication des fouilles en bonne et due 
forme reste impossible. La Conservation des Monuments de
vrait aussi avoir pour principe, une fois acheve ce travail scien
tifique, de ne pas morceler inutilement des complexes homoge
nes de vestiges trouves en eparpillant Ies elements entre di
verses collections. li serait souhaitable de ne pas rompre le lien 
decisif avec I 'emplacement original du monument et de rassem
bler Ies objets dans un proche musee de la region. 

VIII. Reversibilite en tant que Principe de la 
Conservation des Monuments Hîstoriques 

Chez Ies peres de Ia Conservation modeme des Monuments His
toriques au debut du siecle, Riegl, Dehio, Dvofilk etc. ii n'etait 
pas question, ou bien seulement indirectemenl, de la «reversibi
lite». Car ce tenne qui n'a pasete mentionne une seule fois dans 
la Charte de Venise n'apparaît que depuis Ies dernieres decen
nies dans le domaine de la restauration. 

Qui veut s 'infonner dans Ies lexiques sur I' emploi du mot «re
versibilite» (en allemand «Reversibililăt») est renvoye cn alle
mand presque uniquement au contexte des sciences naturelles, 
au contraire de l'emploi quelque peu plus elargi des Jangues 
franc;aise (reversibilite), italienne (reversibilita) et anglaise (re
versibility). En allemand, reversibilite signifie la possiblite de 
retourner en arriere, donc «des processus reversibles peuvent 
etre annules, dans tous leurs details»'. On ne trouve rien au 
contraire sur I 'usage de ce mot, entretemps courant dans la 
Conservation des Monwnents que je voudrais definir tout 
d'abord co1111ne une option au retablissement total de l'etat pre
cedant par le biais des methodes de la Conservation des Monu
ments. 

L'article correspondant de l'Encyclopedie europeenne de la 
Philosophie et des Sciences, paru en 1990, decrit le mieux toute 
la problematique en rapport avec reversibilite/irreversibilite: 
«Reversibilite et irreversibilite sont des termes definissant Ies 
proprietes de processus. li y a reversibili te lorsque Ies processus 
peuvent se derouler aussi en sens contraire, en remontant le 
temps. Lorsque cela n'est pas le cas, ii s'agit alors d' irreversibi-
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reasonable accuracy roughly reversible. ln philosophic general
ization of practicai experiences from all relevant spheres of Iife 
and ofthe history ofmankind it is oftcn cstablished that reversi
bility is the exception which reguircs explanation in an objective 
reality that is essentially characterizcd by irreversibility: be
cause irreversibility is an essential character of all evolutionary 
processes, the acknowledgement of the universality of the prin
cipie of evolution is simultaneously acknowledgement of the 
general irreversibility ofthe objective happening. In contrast to 
such philosophical interpretations of the dominance of irrever
sibility, in physics irreversibility Iong played a subordinate role. 
Because the Iaws of motion of mechanics, quantum mechanics 
and electrodynamics are invariant against time reversal, within 
physics irreversibility was seen either as a resuit of reversibility 
that followed under very specific conditions or even was de
clared mere illusion before the background of universally valid 
reversibility .. . "2 

Our monuments with all their later changes and additions 
which indeed are to be accepted on principie as part of the his
toric fabric are the resuit of irreversible historic processes . Their 
"age value" which receives the highest priority in Riegl's "Mon
ument Cult"-' is a Iso the resuit of more or Iess irreversible ag
ing processes. lt can hardly be a question of keeping there "nat
ural" aging processes (catchword "patina") reversible, of reju
venizing the monument, of returning it to that "original splen
dor" that is so fondly cited at dedications; rather it is only a gues
tion of arresting more or less "unnatural" decay (for example the 
effects of general environmental pollution), ofwarding off dan
gers, and simply of keeping al) interventions that are for partic
ular reasons necessary or inavoidable as "reversible" as possible. 
"Reversibility" in preservation work as the option of being able 
to reestablish - in as unlimited a manner as possible - the previ
ous condition means deciding in favor of "more harmless" 
(sometimes alsa simply more intelligent) solutions and avoiding 
irreversible interventions which often end with an irreversible 
loss ofthe monument as a historic document. 

In this sense we can speak of a reversibility option within the 
context of severa! principles of modem preservation laid down 
in the Charter of Yenice. Regarding the maintenance of monu
ments - that often overlooked but so essential fie Id of "servic
ing" - there are measures that must be repeated constantly and 
thus to a certain degree are reversible . It can be assumed that a 
certain degree of reversibility is guaranteed regarding repair 
measures as well, if the important principie of repairs using tra
ditional materials and techniques is observed. For instance in 
case of repairs that become necessary again in the future or in 
connection with use-related changes, repair work that is limited 
to the strictly necessary is more likely to be reversible than 
would be the renewal of entire components using the arsenal of 
modem materials and technigues. This is not to mention the fact 
that a historic building, rehabilitated "from top to bottom", for 
which every principie of repair has been disregarded, can com
pletely Ioose its significance as historic evidence without demo
lition taking place. fnsofar as traditional repairs are limited to 
the replacement ofwomout old materials with new materials on-

lite. De nombreux processus consideres comme etant reversibles 
sont au sens strict du terme seulement des processus approxima
tivement reversibles, avec un degre d'exactitude acceptable. En 
une generalisation philosohigue des expcriences pratiques de 
tous Ies domaines actuels de la vie et de l'histoire de J'humani
te, on remarque souvent que Ia reversibili te constitue I 'exception 
dans Ia realite ojective, caracterisee essentiel.lemcnt par l'irre
versibilite . Puisque l'irreversibilite est une particularite essen
tielle de tous Ies processus de developpement, Ia reconnaissan
ce de I 'universali te du principe du developpement signifie en 
meme temps la reconnaissance de I 'irreversibilite generale de 
I 'evenement objectif. Contrairement â de telles conceptions phi
Iosophiques de Ia dominance de I' irreversibilite, I 'irreversibilite 
a joue longtemps dans la physique un role secondaire. Comme 
Ies lois du mouvement de Ia mechanigue, de la mechanique des 
guanta et de l' electrodynamigue sont des invariants en ce qui 
concerne Ie deroulement du temps en sens inverse, 1 'irreversibi
lite a ete consideree dans Ie domaine de la physigue soit comme 
Ie resultat de Ia reversibili te dans des conditions tres specifiques, 
soit prise pour une simple illusion, dans !'ambre d'une reversi
bilite universellement valable ... »' 

En tant gue «substance historigue», nos monuments, avec tous 
Ies changements et ajouts gui doivent etre acceptes fondamenta
Iement conune faisant partie integrante des «vestiges existants 
originaux», sont Ie resultat de processus historigues irreversi
bles. Meme leur «valeur de I'âge», â gui revient la priorite dans 
le «Culte du monument»' de Riegl, est le resultat de processus 
de vieillissement plus ou moins irreversibles. li peut â peine 
s'agir de rendre reversible ce processus de vieillissement dumo
nument soi-disant <maturei» (voir: «patine»), de «rajeunir» de 
nouveau Ie monument et de le revetir de nouveau de sa «gloire 
initiale», citee si volontiers lors d'inaugurations, mais d'enrayer 
une degradation pour ainsi dire «non naturelle» (par exemple Ies 
suites de la pollution atmospherique generale), de detourner des 
dangers et de garder justement pour certaines raisons Ies inter
ventions necessaires ou aussi inevitables Ie plus «reversible» 
possible. La reversibilite Iors de 1 'utilisation de mesures de 
conservation, en tant qu'option â une possibilite (Ia plus illi
mitee possible) de reconstruire l'etat precedent, signifie ici opter 
pour des mesures plus «inoffensives>) (parfois aussi simplement 
plus intelligentes) et eviter des interventions irreversibles gui 
ont souvent pour effets la perle irremediable du monument en 
tant gue document historique. 

Dans ce contexte, on peut parler d'une option â Ia reversibili
te en ce qui concerne toute une serie de principes fondamentaux 
de la preservation modeme des monuments historiques, esguis
ses par la Charte de Venise. Dans I'entretien des monuments, le 
domaine de la «surveillance», souvent oublie mais si important, 
on a tout Ie temps â faire â des mesures qu'il faut repeter et gui 
sont dane reversibles jusgu 'a un certain point. En ce qui concer
ne Ies mesures d'entretien, on peut presupposer qu'un certain 
degre de reversibili te est garanti si I' on respecte Ie principe de la 
reparation dans des materiaux et des technigues traditionnels. 
Car la reparation, limitee â I'indispensable, est plus reversible 
que le renouvellement de parties avec tout )'arsenal des mate
riaux et technigues modernes, au cas par exemple de reparations 
devenues de nouveau necessaires ou de changements en raison 
d'une utilisation guelcongue dans I'avenir. Mis â part le fait 
gu'un monument architectural totalement «renove», ou l'on a 
neglige tous Ies principes de la reparation peut, meme sans de
molition, perdre totalement sa signification de temoignage his
torique. Tant gue des reparations habituelles se limitent â ne 
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ly on truly damaged places, the reversibility option refers essen
tially to preservation of the "ability to be repaired" (repeated 
"repairibility"). In this sense the replacement of stones by the 
cathedral stonemason workshops, seen as "continuous repair", 
can be understood as a "reversible" measure (insofar as it keeps 
its orientation to the existing forms, materials and craftsman
ship), although the continuous Joss of material îs naturally an ir
reversible process . Finally, a further rcforence to possible rever
sibility options in "rehabilitations" and "modernizations" of 
monuments : naturally hcre too the more modest, perhaps repeat
able solution, reduced to the necessary - for instance the re
placement building in the gap in a row ofbuildings in the repair 
of a historic quarter - is more likely to be relatively reversible 
than the large projcct which irrevocably breaks up the historic 
urban structure and takes over multiple land parcels. From a 
preservation viewpoint, "reversible" solutions are also naturally 
tobe given preference in moder'nization work ofall kinds in old
er buildings: for instance an electric installation placed on top of 
plaster which can be renewed or removed without damagc to the 
historic fabri.c. 

Also in the ficld of modern safety technology (technology that 
for conservation reasons îs indispensable for the preservation of 
materials and structures), where interventions such as fasten
ings, nailings, static auxiliary structures, etc. are often "invisi
blc" but nonetheless serious, reversibility can be introduced at 
least as a goal in the sense of a more or Jess reversible interven
tion, for example an auxiliary construction. removable in the fu
ture, which relieves historic exterior masonry walls or an old roof 
structure. The issue of more or less reversibility will naturally al
so play a role in the weighing of advantages and disadvantages 
of purely craftsmanlike rcpairs as opposed to modern safety 
techniques, quite apart from the questions of costs, long-term ef
fects, etc. For example, is the consolidation of a sandstone fig
ure using a silica acid ester dip or an acryl resin full impregna
tion simply inavoidable because there is no other alternative or, 
instead of adhering to a - more or less - hypothetical "reversi
bility" should we talk here about various degrees of "compati
bility" (aterm that is especially familiar to natural scientists). In 
the case of a compatible (that is. adapted in its na ture to the orig
inal material) "nondamaging" substitute that serves to stabilize 
and supplement when used in conservation or restorations work, 
we can at any rate more likely assume that this material can to a 
certain degree be employed "reversibly". 

With all conservation measures on a work at art- stabilization 
ofthe paint layers on a panel painting, consolidation ofa worm
infested wooden sculpture, etc. - the materials that are more or 
less introduced should at least be examined regarding their rela
tive reversibility; sometimes a cautious "bringing-it-through" 
with interventions that are perhaps less permanent but to a cer
tain degree reversible should be given preference. This would al
so depend on the use ofmaterials for which a kind of"antidote", 
in the sense of the reversibility of the procedure, îs always held 
in readiness. Thus ifthe surface of a monument possesses severa! 
"finishes", wc must be conscious that every "re-exposure" of an 

remplacer l' ancien materiau use qu'aux endroits endommages 
par du materiau neuf, l'option ăla reversibilite se rapporte donc 
essentiellement a la conservation de la possibilite de reparer 
(possibilite de reparer de nouveau). Dans cc contexte, on peut 
aussi considerer le remplacement de pierres, compris comme 
une «reparation courante», execute par nos loges des cathedra
les comme une mesure «reversible», quoique la perte continuei
le de materiau soit naturellement un processus irreversible, tant 
qu'il s'oriente depuis des siecles quant â la fonne, au materiau 
etala fabrication artisanale vers Ies vestiges existants. Enfin en
core un renseignement quant aux possibles options a la reversi
bilite en ce qui concerne Ies «assainissements» et Ies «moderni
sations» de monuments: ici aussi, la solution la plus modeste, re
duite a l'essentiel, par exemple le bâtiment de remplacement 
dans le vide d'une rangee de maisons, dans le sens d'une repa
ration d'un quartier historique, qu'on peut, le cas echeant, repe
ter, est plus «reversible», dans Ie sens d'une reversibilite relati
ve, qu'un grand projet qui fait eclater la structure historique de 
la viile et s'etend sur de nombreuses parcelles. Et dans le cas de 
mesures de modernisation de constructions anciennes de toutes 
sortes, ii faut privilegier aussi, du point de vue de la preservation 
des monuments, des solutions «reversibles», par exemple une 
installation electrique sur I' enduit qui peut sa ns dommage pour 
la substance historique etre renovee ou retire. 

En ce qui concerne aussi Ies techniques modernes de sauve
garde, indispensables a la preservation du materiau et des con
structions pour des raisons de conservation, Ies interventions 
souvent «invisibles» mais vraiment importantes de stabilisation, 
de fixation, de constructions auxiliaires statiques etc, on peut se 
fixer tout au moins pour but la reversibilite dans le sens d'une 
intervention plus ou moins reversible, par exemple une construc
tion auxiliaire qu'on pourra retirer dans l'avenir, afin de soula
ger des murs d'enceinte historiques ou une ancienne charpente 
de toit. Le probleme de «plus ou moi ns» de reversibilite jouera 
naturellement un role dans !'examen des avantages el des in
convenients des reparations purement artisanales par rapport 
aux methodes de sauvegarde purement techniques, abstraction 
faite des questions de eolit, des reactions a longue echeance etc. 
Ne peut-on par exemple eviter la stabilisation d'une sculpnJre en 
gresa J'aide d'une impregnation d ' acide silicique ou d'une im
pre&rnation totale de resine acrylique parce qu ' il n'existe pas 
d'autres moyens, ou ne doit-on pas plut6t, au lieu de se cram
ponner a une «reversibilile», plus ou moins hypothetique, par
Jer ici de «compatibilite» evaluable de diverses manieres (un ter
me familier surtout aux sciences naturelles)? Dans le cas d'un 
materiau de remplacement compatible, c'est-ă-dire adapte aux 
caracteristiques du materiau original, «inoffensifo, qui sert a sta
biliser el a completer lors de mesures de conservation ou de res
tauration, on peut plutot conclure en tout cas que ce materiau 
peut etre employe, jusqu 'ă un certain point, de maniere «rever
sible». 

Mais dans toutes Ies mesures de conservation appliquees ă 
une a:uvre d 'art (preservation de la couche de peinture d'un ta
bleau, stabilisation d ' une sculpture en bois trouee par Ies vers 
etc.) ii faudrait tout au moins verifier Ies materiaux raj-0utes de 
maniere plus ou moins irreversible quant a Jeur relative reversi
bilite. li serait peut-etre souhaitable de privilegier un prudent 
«sauvetage»,. solution aux interventions de caractere peut-etre 
moins durables mais reversibles jusqu'a un certain point. Cela 
dependrait aussi de J'utilisation de materiaux, pour lesquels ii 
existerait toujours une sorte de «contrepoison», dans le contex
te de la reversibilite du processus. Lorsque la surface d'un mo-
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older finish means the - irreversible - removal of a younger but 
likewise "historic" finish ; that re-exposure is not in fact a fore
gone conclusion but rather is only justified after a comprehen
sive analysis which favors it as having "great historic, archaeo
logical or aesthetic value'', as the Charter ofVenice says. Even 
such a "harmless" measure as the removal of a yellowed varnish 
layer, which in the sense of a cyclic renewal may seem to be "re
versible" because varnish is replaced again and again by varni sh 
can be connected with irreversible damages to the paint layer. 
The demand for reversibility is valid moreover for many resto
rative additions. With appropriately cautious treatment of the 
transition "seam" between the new and the historic fabric, we 
can speak here of an almost complete reversibility, for instance 
the closure of a gap in a painting using watercolor retouching that 
can easily be removed. Just as we already spoke about reversi
bility in the sense of "ability to be repaired again" here we are 
concerned wilh the option of being able to conserve or restare 
again with as little damage as possible. 

lt is no coincidence that the "reversibility debate" now being 
carried on in many fields of preservation was inaugurated pri
marily in the literature on the restoration ofpaintings: presuma
bly painting restorers have always been vexed by the irreversible 
interventions oftheir colleagues in the near and distant past. But 
even if restoration history is in many cases a downright alarm
ing process, it does not allow itselfto be reversed in the sense of 
a "de-restoration". Such an attempt can indeed prove itself a 
tragic mistake, think ofLeonardo's Last Supper, which threatens 
in part to disintegrate into nothingness with the continuation of 
the recent restoration, which has already caused irreversible 
conditions. fn comparison the fate of the Barbarini Faun in the 
Glyptothek in Munich is different: he long ago !ost the fig leaf 
applied (luckily reversible) in the l 7th century, but at any time 
he could be given once again the baroque additions that have 
been stored in the depot since the last "de-restoration". 

The restorer will hopefully be careful about removing re
touchings and additions that already are a part of the "historic 
fabric" as if they had been applied earlier as "reversibly" as we 
can expect today from such a work - work which should at least 
be left open for possible corrections by future colleagues who 
are perhaps equipped with better technical possibilities and new 
knowledge. In addition to the reversibility option suggested for 
conservation and restoration work, this approach can eventually 
also be helpful in renovations. Renovations - of surfaces - are 
perhaps the sole means not only to pass down the architectural 
appearance of a monument but also to conserve the surviving 
historic fabric under a new "wearing course" as it were - provid
ed that this wearing course (for instance a new coat ofpaint ac
cording to historic evidence) is reversible; that is a renewed re
exposure of the original would be just as possible as renewed 
renovation (the ability to be renovated again) . 

The broad spectrum of "reversible" measures in various 
branches ofpreservation practice could be discussed using many 

nument montre differentes «peintures», ii faut etre conscient que 
chaque «degagement» d'une couche plus ancienne signifie la 
disparition irreversible des plus jeunes, tout aussi «originales»; 
donc ii ne s'agit pas la d 'une chose toute naturelle, mais justifiee 
seulement apres une analyse poussee en faveur d'une «grande 
valeur historique, archeologique ou esthetique», ainsi qu'il est 
dit dans la Charte de Venise. Meme une mesure «inoffensive» 
comme la depose d'une couche de vernis jaunie qui dans le 
contexte d'un renouvellement cyclique du vernis semble «rever
sible», puisqu'on ne fait que remplacer du vernis par du vernis, 
peut occasionner des dornrnages irreversibles de la couche de 
peinture. Ce souhait de reversibilite est aussi valable pour de 
nombreuses restitutions partielles. Quand on traite de maniere 
conforme le point de jonction avec la substance originale on 
peut parler de reversibilite presque totale, par exemple si l'on re
couvre une surface devenue vide dans mie peinture en em
ployant de l'aquarelle qui peut etre retiree sans probleme. Com
me mentionne plus haut, Oll ii etait question de reversibilite dans 
le sens de possibilite de reparer de nouveau, il s'agit ici de se 
laisser une option pour pouvoir conserver de nouveau en en
dommageant le moins possible ou pour pouvoir restaurer de 
nouveau. 

Ce n ' est pas un hasard sile «debat sur la reversibilite» pour
suivi de nos jours dans de nombreux domaines de la Conserva
tion des Monuments Historiques a surtout pris naissance dans la 
litterature concemant la restauration des tableaux . Les restaura
teurs de tableaux justement ont du etre tres souvent irrites par Ies 
interventions irreversibles de leurs collegues, dans un passe pro
che ou lointain. Meme si I 'histoire de la restauration est, dans de 
nombreux cas, un processus vraiment inquietant, ce processus 
ne se laisse pas simplement inverser, dans le sens d'une «de-res
tauratiom>. Un tel essai peut se reveler une erreur tragique. Pen
sons a la Cene de Leonardo da Vinci qui menace deja de se dis
soudre partiellement dans le neant si l'on poursuit la derniere 
restauration qui a deja cree une realite irreversible. Au contrai
re, le sort du Faune Barberini, a la Glyptotheque de Munich: ii a 
perdu depuis longtemps sa feuille de vigne, appliquee au XYIIeme 
siecle (heureusement de maniere reversible) mais pourrait a tout 
moment recevoir de nouveau Ies additions baroques, conservees 
au depât depuis la derniere «de-restauration». 

Le restaurateur (ou la restauratrice) va se garder, esperons-le, 
d'enlever des remaniements et des complements qui appartien
nent deja a «l'objet historique existant» comme s'ils avaient 
deja ete appliques de maniere «reversible» ainsi qu'on peut l'at
tendre de parties restituees de nos jours. Les collegues pourront 
toujours entreprendre de telles corrections dans l'avenir, annes 
peut-elre de techniques plus efficaces et de nouvelles connais
sances. En plus de l'option a la reversibilite dans Ies travaux de 
conservation et de restauration, cette approche pourrait aussi 
etre uti.le dans le domaine des renovations. Car Ies renovations, 
qui vont malheureusement aussi et pas seulement de pair avec 
des «nettoyages» irreversibles des surfaces, sont, dans certaines 
conditions, le seul moyen non seulement de transmettre l'appa
rence architecturale d' un monument, mais aussi pour ainsi dire, 
de preserver I' objet historique conserve sous une nouvelle «cou
che d'usure», a condition que cette couche d' usure, cornrne par 
exemple une nouvelle peinture «d 'apres l' original», soit reversi
ble, c'est-a-dire qu'un nouveau degagement de !'original soit 
tout aussi possible qu'une nouvelle renovation (possiblite de re
nover de nouveau) . 

On pourrait discuter longtemps encore, a l'aide de nombreux 
exemples, du grand nombre de mesures «reversibles» dans Ies 
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more examples going beyond theses observation. But perhaps 
we should agree upon a certain limitation on the use of thc by 
now popular "magic word" reversibility. Even where the princi
pie ofreversibility is legitimately brought into play, it is never a 
matter of a total reversibility but rather of reversibility options, 
of a more or less genuine reversibility, if the work is not abso
lutely irreversible but rather remains "to a certain degree" rever
sible. Thus there is a clear discrepance between theoretically 
conceivable and practically realizable reversibility, quite in mind 
ofthe encyclopedia excerpt cited previously, according to which 
even "many ofthe processes which are considered reversible are 
strictly speaking merely processes, that are with reasonable ac
curacy roughly reversible". A very helpful aim for preservation 
practice seems tobe in this context the possibility ofrepeating 
certain measures, tbus the already mentioned ability to repair 
again, to conserve again, to r~store again, to renovate again, to 
add again: a monwnent that is to survive the coming centuries in 
spite of its increasing "age value" is never repaired and restored 
"once and for all", as one must sometimes fear given the wild 
perfectionism of our time, which naturally hasn't skirted the 
fie Id of preservation. 

Work that is to a certain degree reversible is always tempora
rily applied: retouching work could be removed during the next 
restoration, additions to or auxiliary walls in a building that in 
case of a fu ture change in use could be taken down again. In each 
case to a certain exent the "previous conclition" before the last 
measures would be reestablished. In this sense the reversibility 
option can correct some all-too-perfect or simply "excessive" 
preservation plans which arouse the suspicion that the preserva
tionists, in league with the participating restorers, engineers and 
scientists, want to set a permanent monument to themselves. In 
contrast to teclmocrats, for whom any means is justified for 
achieving a certain aim, the preservationist obsessed with "re
versibility" at least demonstrates a healthy mistrust of his own 
actions - no wonder given experiences with mostly irreversible 
results of preservation as practised by our predecessors. 

The issue of reversibility is naturally tobe suborclinated, as are 
other preservation principles as well, to the principie of conser
vation as the highest tenet; in other words, in preservation there 
must also be deliberate or unavoidable irreversibility, the irrever
sible intervention as the only possibility for preserving a monu
ment. How'ever, decisions for reversible or irreversible measures 
naturally presuppose thorough preliminary investigations; inves
tigations involving restoration findings as well as building re
search, the "art" of which should be to manage themselves with 
interventions which are as slight as possible. Moreover, these in
vestigations should actually be repeatable in the future on the ob
ject, in order to be able to control results and eventually to make 
corrections; this, too, is an important prerequisite for the option 
already mentioned often, the "ability to restore again". 

ln contrast, in certain archaeological investigations the find
ings in their entirety (with the exception of "exhibits" that land 
in a museum) are often lost perforce. Comprehensive documen
tation takes place of the historic fabric on the historic location, 

divers domaines de la pratique de la preservation des rnonu
ments . Nous devrions peut-etre limiter quelque peu l'emploi du 
«terme», entretemps populaire, «magique» de reversibilite. Car 
meme la ou le principe de la reversibilite est introduit avec rai
son, ii ne s'agit jarnais de reversibilite dans le sens d'une «po
tentialite de retour en arriere» totale, mais d'une option a la re
versibilite, «d'un plus ou d' un moins» de reversibilite quand Ies 
mesures ne sont pas totalement irreversibles, mais restent seule
ment reversibles «jusqu'a un certain point». II y a donc w1e 
contradiction certaine entre reversibilite theoriquement pensa
ble et pratiquement realisable, tout a fait dans le sens de l' ency
clopedie rnentionnee au debut et selon laquelle «de nombreux 
processus consideres comme etant reversibles sont au sens strict 
du terme seulement des processus approximativement reversi
bles avec un degre d'exactitude acceptable». Un but tres utile 
dans la pratique de la preservation des monuments me semble, 
dans ce contexte, la repetition possible de certaines mesures, 
donc certe possiblite de conserver de nouveau, de restaurer de 
nouveau, de renover de nouveau, de completer de nouveau. Un 
monum~nt qui, malge sa «valeur de l'âge» croissante, doit aussi 
survivre aux siecles futurs, n'est j amais repare et restaure «une 
fois pour toute» ainsi qu, on pourrait le craindre eu egard a celte 
folie de perfectionnisme de notre epoque qui atteint aussi la 
preservation des rnonuments. 

La mesure qui est reversible jusqu'a un certain point est tou
jours temporaire, appliquee pour w1 certain temps. Donc la re
touche qui pourra etre retiree au cours de la prochaine restaura
tion (esperons dans I 00 ans seulement), constructions rajoutees 
ou cloisons supplementaires d 'une maison qui , dans l'avenir, 
pourront etre arrachees lors d 'une nouvelle utilisation ce qui 
pennettrait de reconstruire a chaque fois «l'etat precedent», 
l'etat d'avant la demiere mesure. Dans ce sens, l'option a la re
versibilite peut corriger certains concepts de la conservation des 
monuments par trop parfaits ou simplement «excessifs» qui 
pourraient laisser naître le soup<;on que .le conservateur, en asso
ciation avec Ies restaurateurs, ingenieurs et scientifiques, vou
drait se bâtir, pour lui-meme, un monument eternei. Au contrai
re du technocrate, pour qui tous Ies moyens sontjustifies afin de 
parvenir a un but determine, le conservateur acharne de «rever
sibili te» montre tout au moins une mefiance salutaire envers ses 
propres actions, ce qui n 'est pas etonnant si l'on songe aux ex
periences de la conservation pratiquee par nos predecesseurs 
dont Ies resultats sont la plupart du temps irreversibles . 

II faut subordonner naturellement le probleme de la reversibi
lite, comme d'autres principes fondamentaux de la conservation 
des monuments aussi, au principe de la conservation en tant que 
Joi fondamentale, en d'autres termes: ii doit y avoir dans la 
conservation des monuments aussi une irreversibilite voulue ou 
inevitable, l'intervention irreversible en tant que seule possibili
te de preserver le monument. Les decisions en faveur de mesu
res reversibles ou irreversibles doivent naturellement etre prece
dees d'examens approfondis: Ies examens des monuments pra
tiques par Ies restaurateurs comme ceux des chercheurs du do
maine de l'architecture dont «l ' art» doit consister a reussir avec 
le moins d'interventions possible. Mais on devrait pouvoir repe
ter dans I' avenir ces examens sur I' objet afin de controler Ies re
sultats et eventuellement de Ies corriger; celte condition est aus
si importante pour l'option souvent deja mentionnee a la «pos
sibilite de restaurer de nouveau» . Cependant, lors de certains 
examens archeologiques, par exemple la fouille de surface, au 
contraire on perd souvent, forcement, la totalite des vestiges 
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whereby the excavation process at least remains understandable 
through publications - "reversibility" on paper? 

So, in the end one could somewhat more critically" scrutinize" 
the welcome reversibility option. For example, reversibility as a 
comfortable way out? There is no need for new ideas since the 
work îs anyway only planned as "temporary'', until we can return 
again to the "intact world" ofthe previous condition. Still worse: 
reversibility as the excuse for the down right disfiguring han
dling of a monwnent? Reversibility as a kind of "evasive ma
noevre" in the face ofhistory. because one could, possibly after 
many generations of "revisible" measures, return again to the 
starting point? Be as it may, reversibility remains a useful option 
which naturally has to subordinate itself to the general ai ms and 
principles of preservation . 

Notes 

Wiirterbuch der de11tscl1e11 Gegemvarrssprache, voi. 2. Berlin 1985, 
p. 3034. 

2 ULRICH ROSEBERG, " Reversibilitiit/lrreversibilităt", in: Europiiische 
Enzyklopădie zu Philosophie und Wissenschaft. voi. 4, edited by H. 
J. Sandk iihler, Hamburg 1990, p. 126. 

3 ALOIS RIEGL, Der moderne Denk111a/k11/t11s, sein Wesen 1111d seine 
Entstehung, Wien 1903, in: Riegl, Gesammelte Aufsătze, Augs
burg/Wien 1929, pp.144-193. 

IX. Authenticity and Preservation 

The Nara Document on Authenticity from 1994 (see pp. 89- 90) 
ends with the definitive article 13 : 

"Depending on the nature of the cultural hcritage, its cultural 
context, and its evolution through time, authenticity judgements 
may be linked to the worth of a great variety of sources of infor
mation . Aspects of these sources may include form and design. 
materials and substance, use and function, traditions and tech
niques, location and setting. and spirit and feeling, and othcr in
ternai and externai factors . The use of these sourccs pennits 
claboration ofthe.specific artistic, historic, social and scientific 
dimensions of the cultural heritagc being examined." 

This formulation attempts to interpret the "test of authcntici
ty in design. mate(ial and workmanship" which plays a special 
role in the criteria for inscriptions onto the World Heritage List. 
placing it în a broader context that gives consideration to all pos
sible authentic values for monuments. Because the discussion of 
authenticity addresses the fundamentals of preservation theory 
and practice in many respects, it seems appropriate here to con
sider severa I special aspects of this subject in a revised vers ion 
of the introductory lecturc ("The Test of Authenticity and the 
New Cult of Monuments") ' given at the Nara conference în the 
section on "Changing Concepts of Authenticity". Since the Na
ra meeting this discussion has bcen extended on an internation
al levei in a series offurther conferences on authenticity. 

existants, â l'exception des objets «exposes» dans des musees. 
La documentation abondante remplace Ies monuments histori
ques â l'emplacement historique; mais le processus de fouille 
reste comprehensible, tout au moins si l'on s'appuie sur la publi
cation - «reversibilite» sur le papier? 

On pourrait finalement «interrogern de maniere plus critique 
cette option â la reversibilite, si bienvenue. Par exemple, la re
versibilite en tant qu ' expedient confortable? On n ' a pas besoin 
de nouvelles idees puisquc la mesure n'est que «provisoire», 
jusqu'au retour au «monde sans probleme» de l'etat precedent. 
Ou pire encore: la reversibilite en tant que pretexte pour defigu
rer vraiment le monument? La reversibilite en tant que 
«mana:uvre echappatoire» devant l' histoire, puisque l'on peut 
toujours retourner au point de depart, peut-etre apres plusieurs 
generations de mesures «reversibles»? Q4oiqu'il en soit, la re
versibilite demeure une option utile qui doit naturellement se 
subordonner au but general et aux principes fondarnentaux de la 
conservation des monumcnts historiques. 

Notes 

Wiirterbuch der deutschen Gegenwartssprache. voi. 4, Berlin 1985, 
p . 3034. 

2 U LRICH ROs ~.H E R<.J, «Reversibilităt/lrreversibilitiit», dans: Euro
păische Enzyklopiidie zu Philosophie und Wissenschaft, voi. 4, edite 
par H. J. Sandkiihler, l-lambourg 1990. p. 126. 

3 A1.0 1s RIEGL, Der moderne Den~71lalkultus, sei11 Wesen und seine 
Entstel11111g, Wien 1903, dans: Riegl, Gesanunelte Aufsătze, Augs
burg/Wien 1929, pp. 144-193. 

IX. Authenticite et Preservation 

A la fin du document de Nara sur l'authenticite ( 1994) (cf. pp. 
90-92) se trouve un articlc decisif, l'article 13 : 

«Dependant de la nature du monument ou du site et de son 
contexte culturel, le jugement sur l'authenticite est !ie â une va
riete de sources d ' informations. Ces dernieres comprennent 
concept ion ct forme. materiaux et substance, usage et fonction , 
tradition et techniques, situation et emplacement , esprit et ex
pression, etat original et dcvenir historique. Ces sources sont in
ternes â l'a:uvre ou elles lui sont externes. L.:utilisation de ces 
sources otfrc la possibilite de decrire le patrimoine culturel dans 
ses dimensions specifiques sur Ies plans artistique. technique, 
historique et social.» 

Cette mise au point tente d'interpreter le «test of authenticity 
in design, material, workrnanship or setting» qui joue un role 
important dans l 'inscription sur la Liste du Patrimoine Culturel 
Mondial. Elle essaie aussi , dans un cadre aussi large que possi
ble. d'int.egrer toutes Ies valeurs authentiques du monument. 
Elle est ainsi d'un interet fondamental pour la theorie et la pra
tique de la preservation des monuments historiques, â certains 
egards. C'est pourquoi, on presenţera dans les pages suivantes 
certains aspects du theme «authenticitc», traites plus profonde
ment entretemps dans une serie de conforences au niveau inter
national, sous la forme d'une version revue et completee demon 
rapport d'introduction («The Test of Authenticity and the New 
Cult ofMonuments» )' presen te â la Confercnce de Nara dans la 
section «Changing Concepts of Authenticity». 
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The best summary of what authenticity could mean, not only 
in the context of world heritage but for preservation as a whole, 
is in fact still provided by the Venice Charter: "Imbued with a 
message from the past, the historic monuments of generations of 
people remain to thc present day as living witnesses oftheir agc
old traditions . .Peoplc arc becoming more and more conscious of 
the unity of human values and regard ancient monuments as a 
common hcritage. The common responsibility to safeguard 
them for future generations is recognizcd. It is our duty to hand 
them on în the ful! richness of their authenticity." Accordingly 
the preservation of monumcnts involvcs a "message" that is 
linked to certain authentic traditions, a message that is credible 
- that îs, authentic - because it îs based on the authentic tradi
tions of differcnt cultures and îs attested to by monuments as au
thent:ic cvidence. The phrase "in the full richness ofthcir authen
ticity" promises more than on.ly material or formal authcnticity 
aud exceeds the "test of authenticity" introduced by the World 
Hcrit:age Convcntion. 

Whereas in earlier centuries the term authcnticity was used 
relatively seldom (for example in issues offaith involving the di
vine source of the Holy Scripture), in our century the cult of the 
authentic has put out very colorful buds. Everything that is pro
duced by someone îs authentic . Even the opposite of genuine is 
said to be authentic, from the "authcntic" reproduction to the 
"authentic" fake - a whole bouquet of authenticities.' 

Authentic Documents 

"A work or document is authentic," says an encyclopedia from 
1908, "ifit îs written under the conditions claimed by the author 
or by tradition. lt then possesses authenticity, or genuineness, in 
contrast to falsified works or documents. Establishment of au
thenticity ensues from an examination of content and form and 
from the testimonials of others."3 This rather limited usc of the 
tcnn can casily be transferred to the field of preservation: the 
monument as an authentic document that should be preserved. 
For thousands of years of mankind's history, for which no writ
ten sources exist, therc is in fact only the immense but not inex
haustible "archive" of archaeological monuments. Every ar
chaeological site is an aiithentic document. 

However, such a document is undoubtedly most authentic if it 
is still completely untouched. lf we try to "read" it - to study it 
by means of an archaeological cxcavation - the authentic docu
ment (with the exception of the artifacts that wind up in amu
seum) will be more or less destroyed. 

The authentic document consisting of material traces îs re
placed by the record ofthe excavation, also a kind of document, 
that certifics the authenticity of findings that no longer exist: a 
process by which the authentic monument is to a certain degree 
!ost, perhaps "living on" only in the form of documentation. 

La Charte de Venise offre encore le meilleur resume de ce que 
l'authenticite peut signifier, non seulement dans le contexte du 
patrimoine mondial mais aussi dans celui de la preservation des 
monuments historiques en general: «Chargees d'un message spi
rituel du passe, Ies reuvres monumentales des peuples demeurent 
dans la vie presente le temoignage vivant de ]curs traditions se
culaires. L'humanite, qui prend chaquc jour conscience de !'uni
te des valeurs humaines, Ies considere comme un patrimoine 
commun, et, vis-a-vis des generations futures, se reconnaît soli
dairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de Ies leur 
transmettre dans toute la richesse de leur authenticite.» II s'agit 
donc, dans la preservation des monuments historiques, d'un 
«message» relie a certaines traditions authentiques, message qui 
est croyable, c 'est-il-dire authentique, car ii est fonde sur les tra
ditions authentiques de cultures differentes et est authentifie par 
Ies monuments, temoignages authentiques. L' exprcssion «toute 
la richesse de leur authenticite» promet de toute maniere plus que 
la simple authentic.itc materielle ou formelle et va plus loin que 
le «test of authe11ticity in design, material , workmanship or set
ting» defini par la Convention du Patrimoine Mondial. 

Alors que le terme authentic.ite n'a etc que rclativement peu 
employe dans Ies siecles precedents, par exemple dans Ies pro
blemes de religion, lorsqu'il etait question de !'origine divine 
des Ecritures Saintes, le culte de J'authentique tleurit abondam
ment au X.Xeme siecle. Tout ce qui a ele produit par une pcrsonne 
quelconque est authentique . Meme le contraire de «vrai» ou de 
«croyable» doit fare authentique, de la replique «authentique» 
au faux «authentique», tout un bouquet d'authenticite. ' 

Les documents awhe111iques 

Se Ion le Konversations-Lexikon de 1908 on qualifie d' «authen
tique un ecrii Oli un document dans la mesure OU ii a ete Cerit 
dans Ies circonstances pretendues par l'auteur ou la tradition. II 
possecte alors l'authenticite, c'est-a-dire la vcracite, au contraire 
d'ecrits ou de documents falsifics . On determine l'authcnticite 
en verifiant le contenu et la forme et en utilisant Ies temoigna
ges d'autrcs documents.»3 On peut transferer facilement certe 
utilisation plutât Jimitee du tenne dans le domaine de la conscr
vation des monuments historiques: le monument en tant que 
document authentique qu'il convient de sauvegarder. Et pour 
des millenaires de l'histoire humaine pour lesquels ii n'existe 
pas de sources ecrites, ii n 'y a que Ies «archives» enormes, mais 
non inepuisables, des monuments archeologiques, chaque site 
archeologiquc en tant que document authentique . Un tel docu
ment est sans aucun doute le plus au.thentique lorsqu'il est enco
re absolument viergc. Si nous essayons de le «lire», c'est-â-dire 
de l'examiner ii l'aide d'une fouille archeologique, le document 
authentique sera plus ou moins detru.it (a l'exception des objets 
decouverts, parvenus dans Ies musees). Au lieu du document au
thentique existant â l'etat de traces matericlles, nous avons une 
documentation de la fouille , une sorte de document aussi, qui ' 
certifie l'authenticite des vestiges trouves qui n'existent plus. Le 
processus mene jusqu'a un certain degre a la perte du monument 
authentique, qui ne «survit» peut-etre que sous forme de docu
mentation. 

125 

http://patrimoniu.gov.ro



126 

Without going into more detail here concerning the conse
quences of archaeological heritage management, which are 
treated in the Charter of Lausanne (see pp. 83-90), it must be 
emphasized that of course not only field monuments that are 
surveyed using archaeological methods are tobe regarded as au
thentic documents but rather the "historic fabric" of all monu
ments. The built heritage that is not yet buried in the ground is 
also to be documented and preserved as part of the overall cul
tural heritage. ln all fields ofpreservation it is a matter not only 
of"reading" authentic documents but also ofpreserving them so 
that in the future - presumably with improved methods - they 
can be read again . At stake is an enormous archive of authentic 
historic sources that must be preserved under all circumstances 
for future generations. 

The monument as a historic document, monuments as an ar
chive of authentic sources for cultural history, social history, in
dustrial history, etc . are evidence created by man that, according 
to the early definition in a late classical commentary on Cicero 
"should evoke remembrance ofsomething" (ornnia monumenta 
sunt, quae faci unt alicuius rei recordationem) . The material from 
which the monument as an object of remembrance is made can 
thus be just as variable as the degree of"materialization" ofthat 
which the monument represents - from the traces of a prehistor
ic settlement detectable now onJy in the dark-colored negative 
form of post holes, to the immense stone blocks of an "immor
tal" pyramid created as it were for eternity. The authenticity of 
the monument depends here however not on the material alone, 
but rather on the authentic form created from a part.icular mate
rial with the help of particular techniques which are based on 
long traditions (today, of course, also including industrial tech
niques) . As an idea that took on shape, the authentic monument 
is in any case more than an "object" consisting of a certain ma
terial. There are even monuments whose materials are so ephem
eral that they are in need of renewal again and again; indeed even 
the mere replica of a monument that no longer exists materially 
can be an authentic piece of remembrance. 

Finally, a monument that (according to the above definition) 
"should evoke remembrance of something" is tied not only to an 
authentic form created for the authentic function out of authen
tic material with the help of authentic practices, as all of these 
things have come down to us (generally in a more or less frag
mentary state); as an object of remembrance materialized in a 
certain shape the monument is also very fundamentally tied to 
the historic place, the monument site and its surroundings. 

Jacobs Rock 

As an example of the authentic "object of remembrance" that is 
tied to a certain place, we can consider an early case from th.e 
Bible of the conscious setting of a monument: the story of Jacob, 
who after his dream of th.e ladder to heaven marks the place 
where the vision occurred with an enduring sign roade of stone: 
"Then Jacob rose early in the moming, and took the stone that 
he had put at his head, set it up as a pillar and poured oii on top 

Sans vouloir parler plus longtemps des consequences pour la 
preservation des monuments archeologiques, tirees par la 
Charte de Lausanne de 1989 (voir le text pp. 83-90), soulignons 
ici qu'il faut considerer comme des documents authentiques non 
seulement Ies monuments archeologiques que l'on peut etudier a 
l'aide des methodes archeologiques, mais aussi, exactement de 
la meme maniere, la «substance historique» de tous Ies monu
ments. Le patrimoine architectural qui n'a pas encore disparu 
sous le sol doit aussi faire l ' objet d'une docurnentation et etre 
preserve en tant qu'element du patrimoine culturel entier. li 
s'agit donc, dans tous Ies domaines de la preservation des 
monuments non seulement de «lire» des documents authenti
ques, mais aussi de les preserver afin de pouvoir Ies relire dans 
l'avenir, probablement avec des methodes ameliorees. 11 s'agit 
d'enormes archives de documents historiques authentiques qu'il 
faut conserver a tout prix pour Ies generations futures . 

Mais le monument, en tant que document historique, Ies mo
numents, en tant qu'archives de documents authentiques pour 
l'histoire de la culture, l'histoire sociale, l'histoire des techni
ques etc, sont des temoignages crees par Ies hommes qui , selon 
l'ancienne definition dans un commentaire de Ciceron datant de 
l'antiquite tardive «doivent rappeler des souvenirs de quelque 
chose» (omnia monumenta dicuntur, quae faciunt alicuius rei re
cordationem). Le materiau avec lequel le monument est fait, en 
tant qu 'objet du souvenir, peut etre tout aussi different que Ies 
degres de «materialisatiom> de ce que le monument represente, 
depuis la trace d'un habitat prehistorique, decelable maintenant 
seulement dans la forme negative, de couleur plus sombre, des 
trous de poteaux, jusqu'aux blocs enom1es d'une pyrarnide 
«imperissable», bâtie en quelque sorte pour l'eternite. L'authen
ticite du monument n' est cependant pas fondee seulement ici sur 
le materiau, mais plutât sur la forme authentique, creee a partir 
d'un certain materiau, a l'aide de certaines techniques fondees 
sur une longue tradition, entretemps naturellement aussi de tech
niques industrielles . En tant qu ' idee ayant pris forme, Ie monu
ment authentique est cependant plus qu'un «objet» compose 
d ' un certain materiau . II y a meme des monuments dont le ma
teriau est si perissable qu 'ii doit sans cesse etre renouvele; 
meme la simple reproduction d'un monument qui n'existe ma
teriellement plus peut etre encore une piece authentique de sou
venir. 

Enfin , le monument, qui d'apres la definition mentionnee 
plus haut «doit eveiller le souvenir de quelque chose», comme 
un objet du souvenir, materialise sous une certaine apparence, 
n'est pas relie seulement a ce qui nous en est parvenu, en gene
ral dans un etat plus ou moins fragmentaire, une forme authen
tique, creee a partir d'un materiau authentique, pour une fonc
tion authentique a l'aide de techniques authentiques: le monu
ment est fondamentalement relie â l'emplacement historique, 
l'emplacement du monument et son entourage. 

La pierre de Jacob 

En guise d'exemple d'un «objet de souvenirn authentique, relie 
â un certain emplacement, un cas tres ancien de creation cons
ciente d'un monument, tire de la Bible: l'histoire de Jacob qui, 
apres avoir reve de l'echelle allant jusqu'au ciel marque l'em
placement ou l' apparition a eu lieu d'tm signe en pierre, durable: 
«Et Jacob se leva de bon matin; ii prit la pierre dont ii avait fait 
son chevet, ii la dressa pour monument et ii versa de !'huile sur 
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ofit. And he called the name of that place Bethel" (Genesis 
28, I O ff.). The authentic place here is "locus sacer", a holy place 
that refers to something suprahuman; thi.s is not merely valid for 
the burial places (ranging from mounds to pyramids) that are of
ten associated with monuments. Jacob's stone - if it were to be 
rediscovered - obtained from Jacob an intentional authentic 
form to differentiate it from other ordinary stones in that it was 
erected out of an undoubtedly authentic material with the help of 
a particular (in this case rather simple, but anyway authentic) 
teclmique în order to make clear its authentic function. However, 
the function ofthis "intended monument" was for the stone tobe 
a reminder of a certain event which took place only al this place, 
an authentic monument site. Further examples could be taken 
from all over the world and from very different cultures, includ
ing only a few "intended monuments" in the sense of an inten
tional setting of a monument from the very beginning, but above 
all a wealth ofobjects whose monument quality as an "object of 
remembrance" has first evolved over the course of centuries. 
With these monuments there would also be distinctions to be 
made between various authentic hi storical layers from the origi
nal up to the present state; consider for instance a historic old 
town that bas evolved over centuries as a testimony to history. 

Test of Authenticity 

As with Jacob's stone, however, in al! these cases we would al
ways encounter the same points regarding the problem of a "test 
of authenticity" that is valid not only for the world cultural her
itage but for all monuments : authenticity ofform, material, tech
nique, function, and site. Except that "authentic function" has 
been added - whether or nota monument still serves its original 
purpose îs undoubtedly an essential criterion - this formulation 
does not differ în principie from the World Heritage 
Convention 's old test of authenticity: the test of authenticity în 
design, material .. workmanship or setting. lt appears, however, to 
obviate possible misunderstandings and on the whole to do more 
justice to the monument. Authentic form comprises naturally not 
only the appearance ofthe monument but also the design which 
may have led to this appearance. Authentic technique refers to 
all aspects of construction with a particular material and of the 
handling of materials; thus it encompasses not only the old test 
of authenticity of workmanship, which is tied more to crafts
manship, but a Iso the technologies of the industrial age. Setting 
or context can also be tied to the monument place or site, which 
is of fundamental significance for the monument that îs to be 
preserved in situ; here site is understood simply as the ground on 
which a monument stands or stood. 

Authentic Message 

We could understand the authentic message ofthe monument as 
the superordinate term for our "test of authenticity"; a message 
that comes to expression în forms, materials, techniques, func
tions and in the authentic site. One could also speak of the au
thentic spirit that îs expressed în the monurnent's own "trace" 

son sommet. 11 donna â ce lieu le nom de Bethel (Genese, 28, I O 
et suiv.). ~emplacement authentique du monument est ici «locus 
sacern , un lieu sacre qui refere â quelque chose au-dela de l' hu
main, ce qui ne s'applique pas seulement aux tombeaux, asso
cies souvent aux monuments, du tumulus mortuaire â la pyrami
de. La pierre de Jacob (si on pouvait la retrouver) a obtenu de Ja
cob une forme intentionnellement authentique pour la differen
cier des pierres habituelles, grâce a son relevement, dans ce cas une 
technique plutot simple, mais en tout cas authentique, afin de 
manifester sa fonction authentique. La fonction de ce monument 
«voulu» est constituee cependant par le fait que la pierre doi! 
rappeler un certain evcnement qui ne s'est deroule qu'â cet em
placement, l'emplacement authentique du monument. On pour
rait citer d'autres exemples du monde entier et des cultures Ies 
plus differentes dont seulement peu de «monuments voulus», 
dans le sens d 'une creation d'un monument, voulue des le debut, 
mais surtout une abondance d' objets qui n' ont ete investis de 
leur qualite de monument en tant qu ' «objet du souvenirn que du
rant le cours des siecles. En ce qui concerne ces monuments, ii 
faudrait aussi differencier entre plusieurs couches historiques, 
egalement authentiques, depuis leur etat original jusqu'a l'etat 
actuel. Pensons par exemple a une vieille ville historique qui 
s'est developpee pendant des siecles, en tant que temoignage 
historique. 

Le test d 'authenticite 

Mais comme pour la pierre de Jacob, on se heurterait toujours 
aux meme points en ce qui concerne un «Test of Authenticity» 
valable non seulement pour le Patrimoine Mondial mais aussi 
pour tous Ies monuments : authenticite de la forme, du materiau, 
de la technique, de la fonction, de l'emplacement. Abstraction 
faite de la fonction authentique qui a ete rajoutee (le fait que le 
monument remplisse encore ou non sa fonction originale est 
sans aucun doute un critere important), cette formule ne differe 
cependant pas fondamentalement de l'ancien «test of authenti
city>> de la Convention du Patrimoine Mondial, le «test of au
thenticity in design, material, workmanship or setting». Elle 
semble cependant eviter de possibles incomprehensions et etre 
plus equitable envers le monument. Car la forme authentique ne 
comprend naturellement pas seulement l'apparence du monu
ment mais aussi le dessin qui a pu conduire a cette apparence. La 
technique authentique englobe toutes Ies questions du travail, du 
materiau et de la construction avec un certain materiau et ainsi 
pas seulement le «workmanship» de l'ancien «test of authentici
ty» qui est plutot relie a l'artisanat, mais aussi Ies techniques de 
I' epoque industrielle. Et Ies abords ( setting) ou tout ce qui est en 
relation (contexte) avec cet emplacement peut etre mis en rela
tion avec l'emplacement du monument (site), d'importance ca
pitale pour le monument a conserver «in situ», utilise ici tout 
simplement dans le sens de l'endroit ou le monument est ou etait 
place. 

Le message authentique 

Nous pourrions comprendre le terme «message authentique 
du monument» comme terme d'ordre superieur pour notre 
«test of authenticity», le message exprime par Ies formes, mate
riaux, techniques, fonctions et l'emplacement authentique du 
monument. On pourrait parler aussi d'esprit authentique qui 
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and its "aura".' Trace is also understood in the meaning of a his
tory ofthe monument's origin and impact that intensifies as our 
knowledge increases (preservation as a "quest for traces"). Aura 
refers not only to the aura ofthe famous original but also to the 
aura of the modest historic monument, aura that is perhaps 
present on the monument site even when the monument is no 
longer or is hardly comprehensible as "historic fabric"; aura can 
also be found even in the different appearance that a more or Iess 
authentic material has taken on over the course oftime. 

Tize Authenticity Option 

Those who would Iike to see a mere fiction in this authentic spir
it should not forget that, in view of the constant transformation 
of monuments over the course of time as well as the changing 
concept ofmonuments, our tests ofauthenticity question in prin
cipie the credibility of all elements: the form, that has changed 
again and again; the material, that is constantly being replaced; 
the repeated interventions (including preservation interven
tions!) in the fabric; the change in the original function or the as
sumption of new functions; the monument site in a setting that 
is changing, etc. But in a world that is changing as never before 
this should in fact not stop us from sustaining at least the option 
ofauthenticity, andin this way perhaps experiencing after all the 
message that the monument as an "object of remembrance" 
wants to convey to us . 

Fiction of the Authentic Form 

ln the past decades our historic heritage has not only been sub
jected to natural decay and all kinds of destruction but at short
er or Ionger intervals it has been conserved, restored or renovat
ed. The nature of this work depended on changing concepts of 
authenticity in combination with a more or Iess one-sided em
phasis on particular monument values . Thus in the previous cen
tury, despite waming voices from such men as John Ruskin and 
William Morris, the preservation architects who prevailed were 
those who backed cdmpletely a fiction ofauthentic form and au
thentic design which negated later alterations in accordance with 
"stylistic purity" and "unity of style." They sacrificed to this fic
tion not only all traces of age but a Iso !he historic layers that had 
evolved over the course of centuries, quite in keeping with Viol
let-le-Duc's famous definition of restoration: "Restaurer un 
edifice, ce n'esl pas l'entretenir, le reparer ou le refaire, c'est le 
retablir dans un etat complet qui peut n'avoir jamais existe a un 
moment donne" ("To restore a building is not to preserve it, to 
repair, or rebui Id it; it is to reinstate it in a condition of complete
ness that could never have existed at any given time") .' 

s'exprime dans la propre «trace» du monument et dans son «au
ra»': trace aussi dans le sens d'une histoire de \'origine et de 
!'impact du monument dont l'intensitc croissante va de pair avec 
la connaissance que nous avons de lui (la conservation des mo
numents en tant que chasse aux traces). L'aura, pas seulement 
comme aura de !'original celebre mais aussi aura du modeste 
monument historique, aura peut-etre encore presente aussi sur 
\'emplacement du monument, alors que le monument sous 
forme de «substance historique» n ' est plus ou presque plus 
comprehensible, aura aussi dans Ies differentes «apparences» 
qu'une matiere plus ou moins authentique a revetu ici au cours 
du temps . 

L'option a f'authenticite 

Pour qui veut voir dans cet esprit authentique seulement une 
simple fiction, il ne faut pas oublier que la credibilite de tous Ies 
elements de notre «test of authenticity» est en fait alors remise 
en question, eu egard aux transformations continuelles subies 
par Ies monuments au cours du temps et a la comprehension 
changeante des monuments : la forme qui a toujours change, le 
materiau qui a ete continuellement remplace, Ies interventions 
(Ies interventions de la conservation aussi !) dans la substance, 
le changement de la fonction originale ou l'affectation de nou
velles fonctions, l'emplacement du monument dans un contexte 
changeant etc. Mais tout cela justement ne devrait pas nous em
pecher, dans un monde sans cesse en bouleversement, comme 
jamais auparavant, de conserver tout au moins une option a I' au
thenticite pour pouvoir ainsi peut-etre prendre connaissance du 
message que le monument, «objet du souvenirn, veut nous trans
mettre. 

Lafiction de la forme authentique 

Notre patrimoine historique a ete la victime dans Ies decennies 
passees non seulement du vieillissement naturel et des destruc
tions de toutes sortes, mais ii a fait aussi l'objet de mesures de 
conservation, de restauration ou de renovation, dans des laps de 
temps plus ou moins grands. Le caractere de ces mesures depen
dait de la notion qu'on se faisait de l'authenticite et d'une accen
tuation plus ou moins unilaterale de certaines valeurs des monu
ments historiques. Ainsi, malgre Ies avertissements d'hommes 
tels John Ruskin et Williams Morris, dans le siecle passe Ies 
conservateurs-architectes ont prevalu qui ont mis totalement sur 
une fiction de la forme authentique et d'un dessin authenlique, 
dans l'esprit d'une «purele de style» et d'une «homogeneite de 
style» qui faisait fin des changements tardifs. Ils ont sacrifie a 
cette fiction non seulement toutes Ies traces de I' âge mais aussi 
toutes Ies couches historiques qui sont venues s'ajouter au cours 
des siecles, tout a fait dans l'esprit de la celebre definition de la 
restauration de Viollet-le-Duc: «Restaurer un edifice, ce n'est 
pas l'entretenir, le reparer ou le refaire, c'est le retablir dans un 
etat complet qui peut n'avoir jamais existe a un moment 
donne .»' 
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Riegl s "Modern Cult of Monuments" and "Monument Values" 

Around 1900 Georg Dehio and Alois Riegl. two of the founding 
fathers of20th century preservation, were among those who ob
jected strongly to the nature of l 9th century "restoration". With 
his famous slogan "conserve, do not restore", Georg Deruo• 
aimed at preserving historic fabric without completions ifpossi
ble: he wanted to thus preserve as purely as possible the authen
ticity ofform and material. With its system of monument va lues 
Riegl's essay "The Modern Cult of Monuments; Its Character 
and lts Origin" , is still a definitive work today, but one that has 
only recently become known on an international levei through 
an English translation.7 ln Riegl's cult of monuments a central 
role is played by age-value, expressed in traces of transience -
natural weathering, signs of use, etc.: "In the 20th century we ap
preciate particularly the purely natural cycle of becoming and 
passing away. Every artifact is thereby perceived as a natural en
tity whose development should not be disturbed „. The cult of 
age-value condemns not only every willful destruction of mon
uments as a desecration of all-consuming nature but in principie 
also every effort al conservation, as restoration is an equally un
justified interference with nature. The cult of age-value, then, 
stands in ultimate opposition to the preservation ofmonuments." 

As the age-cult, the "historical cult" also demands that man 
refrain from interventions in the inviolable authentic monument, 
which should be as genuine a document as possible. But in con
trast to age-value the historical value of a monument is that 
much greater "the more faithfully the monument's original state 
is preserved: disfiguration and decay detract from it. Thus the 
cult of historical value must aim above all at the most complete 
conservation ofthe monument in its present state „." 

According to Riegl, preservation is thus played out in the con
flict between age-value and historical value (which also encom
passes art historical values). As we are forced to weigh options 
in view of the inevitable transitoriness of all works by man. age
value has the advantage ("strictly speaking. it is the only viable 
strategy''), whereas historical value according to the require
ments of scholarly research could also get its due by means of 
modern documentation. According to Riegl besides these two 

commemorative values - age-value and historical value - pres
ervation must also take present-day values into consideration, 
above al! the use-value of a monument. This means that a mon
ument that is being used is to be treated differently than one that 
is unused;· a historic residence or a church should be treated dif
ferently from a castle ruin that is seen only under the criterion of 
age-value. "Only works for which we have no use can be enjoyed 
exclusively from the standpoint of age-value." 

Monument values moreover also include art-value, which ac
cording to Riegl is to be seen as a relative value that depends on 
the particular Kunstwollen of the time and thus is constantly 
changing. Although under certain conditions all of these monu
ment values are to be weighed against one another in reaching 

«Le culte moderne du monument» de Riegl el Ies «valeurs du 
monument» 

Vers 1900, deux des peres-fondateurs de la conservation des 
monuments historiques du XXeme siecle furent parmi ceux qui 
protesterent contre la nature de la «restauration» au XIXeme siecle. 
Ainsi Georg Dehio' avec son celebre slogan «conserver, pas re
staurern, qui a pour but de preserver Ies vestiges historiques 
existants, si possible sans ies completer, qui voudrait donc sauve
garder l'authenticite de Ia forme et du materiau sous !'aspect le 
moins falsifie possible. Et l'ouvrage d'Alois Riegl aussi, avec 
son systeme de valeurs du monument, ouvrage fondamental 
jusqu'â aujourd'hui mais devenu connu au niveau international 
seulement depuis la parution d'une traduction anglaise, ii y a 
peu de temps: «Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine 
Entstehung»'. Dans ie culte du monument de Riegl, la valeur de 
l'âge, exprimee dans Ies traces de l'ephemere (degradation na
turelle, traces d'utilisation etc) joue un role central : «L'homme 
modeme du debut du XX.eme siecle apprecie bien plus le cycle 
purement naturel du devenir et du passe. Chaque ouvrage humain 
est pervu comme un organisme naturel dans le developpement 
duquel nul ne doit intervenir„. Le culte de Ia valeur de l'âge 
condamne ainsi non seulement toute destruction violente du mo
nument par la main de l'homme comme une intervention crimi
nelle dans l 'action de dissoiution de la nature mais en principe 

aussi toute action a but de conservation, toute restauration, com
me une intervention non moins injustifiable dans l'action des 
lois naturelles . Le culte des valeurs de l'âge s' oppose ainsi di
rectement â une conservation du monument.)} 

Le «cui.te historique» exige tout conune le «Culte de l' âge» le 
refus des interventions dans Ie monument authentique, inviola
ble comme un «document Ie moins fa\sifie possible» . Mais 
contrairement â la valeur de l'âge, la valeur historique serait 
d'autant plus grande que «le monument original serait conserve 
dans l'etat le plus pur, qu'il a possede directement apres son 
erection: Ies defigurations et Ies reductions partielles sont pour 
la valeur historique un complement genant, malvenw>. 

Selon Riegl , la conservation des monuments historiques se 
developpe en conflit entre la valeur de l'âge et la valeur histori
que qui englobe aussi Ies valeurs de l'histoire de !'art. Dans 
!'examen attentif, necessaire en raison du caractere ephemere 
inevitable de tout ouvrage humain, la valeur de l'âge represente 
«le principe pratiquement aise â realisern alors que la valeur his
torique, dans I 'esprit de revendication de la recherche historique 

scientifique, pourrait aussi etre satisfaite en utiiisant Ies moyens 

de la documentation moderne. A cote de ces deux ((Valeurs du 
souvenirn, valeur de l'âge et valeur historique, la conservation 
des monuments historiques doit aussi, selon Riegl, prendre en 
consideration Ies valeurs du presen!, donc surtout, la valeur de la 
fonction du monument. Cela signifie qu'un monument qui est 
utilise doit etre traite autrement qu'un monument qui n'est pas 
utilise, une maison d'habitation historique ou une eglise par 
exemple autrement que Ies ruines d'un château-fort qu'on peut 
considerer seulement selon le critere de la valeur de l'âge : 
»Seuls des ouvrages inutilisables pennettent de contempler et de 
se delecter absolument, sans se Jaisser troubler par la valeur de 
l'utilite, du seul point de vue de la valeur de l'âge.>} 

La valeur artistique fait aussi partie des valeurs du monument 
et est, selon Riegl, une valeur relative qui depend de la «volonte 
artistique» de I' epoque et qui est donc constamment en muta
tion. Quoique toutes ces valeurs du monument doivent etre exa
minees avani de prendre des decisions du domaine de Ia preser-
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preservation decisions, Riegl evidently saw the future of monu
ment preservation for the "modern man" în the primacy of age
value, whereas in the past the "cult ofhistorical value for its own 
sake" had prevailed and "19th century preservation of monu
ments rested essentially on the two premises ofthe originality of 
style (its historical value) and the unity of style (its newness 
value)."' 

Although Riegl's "modern cult of monuments", summarized 
here very simplistically, puts its hopes above all on authentic his
toric fabric (to be spared even from conservation interventions 
as far as possible) as the bearer ofthe "scars oftime" that are re
minders of transience, the experience of age-value naturally re
quires not only mere material but rather at least the trace of the 
original form, the authentic "appearance": "Ruins appear more 
picturesque the more advanced their state of decay," writes 
Riegl. "Of course, this process has its limits „. A shapeless pile 
of rubble is no longer able to convey age-value; there must be at 
least a recognizable trace of the original form, that is of man's 
handiwork, whereas rubble alone reveals no trace of the original 
creation."• Even if monument protection and monument man
agement in a modern sense could be practiced with a necessary 
balancing of commemorative values and present-day values, ac
cording to Riegl 's system of monument values, his cult of age
value considered by itsel f does indeed come close to that phrase 
"let things pass away in beauty" that fits so well to the feeling of 
the fin de siecle. 

Authenticity of the Rebuilt 

After the Second World War in Europe, when not only the most 
significant monuments but also entire historic cities lay in ruins, 
sorne preservation principles such as Dehio's "conserve, do not 
restore" appeared to be reduced to absurdity. Mimy monuments, 
including ones that have since been entered on the World Heri
tage Li st, have reconstruction to thank for their authenticity, a re
building that not only incorporated authentic fragments in the 
new like relics but also to some extent involved reconstruction 
on the basis of a more or less well-documented histor.ical foun
dation . Monuments were returned to an "authentic'\ pre-de
struction state which had perhaps evolved over centuries or, in 
special cases, to a perhaps fictive "original state" which was 
nevertheless held to· be authentic . 

Scientific Preservation and Historic Fabric 

On the authority of the turn-of-the-century principles that had 
been developed în the struggle against the purifying and recon
structing approach of 19th century restoration, modern 20th 
century preservation continued to develop în the post-war years, 
regarding itself as a scientifically operating discipline that has at 
its command sound principles (from the Carta de! Restauro to 
the Yenice Charter) which are to some extent recognized world
wide. Accordingly the monument is viewed as h.istoric fabric 
that is tobe preserved in principie with al! its historic layers, or 
in other words in the state that has come down to us today. By 
now certain standards, also acknowledged internationally, exist 

vation des monuments historiques, Riegl a considere la priorite 
de la valeur de l'âge pour «l'homme modeme» comme etant ma
nifestement l'avenir de la conservation des monuments histo
riques alors que, dans le passe, le «culte de la valeur historique 
pour elle-meme» avait domine et que «le traitement de la conser
vation des monuments historiques au XIXeme siecle avait 
essentiellement repose sur Ies postulats de l'originalite du style 
(valeur historique) et de l'homogeneite du style (valeur de la 
nouveaute) .»' 

Meme si le «culte moderne du monument» de Riegl, resume 
de fa9on tres sommaire ici , est fonde sur la substance historique 
authentique, a qui l'on doit epargner le plus possible les inter
ventions, meme du domaine de la conservation, et qui porte les 
«cicatrices du temps» avertissant du caractere epbemere, J'expe
rience de la valeur de l'âge a besoin non seulement du simple 
materiau mais au moins aussi de la trace de la forme authenti
que, de l'apparence authentique: «Un simple tas de pierres ne 
sulfit plus pour offrir la va!eur de l'âge au spectateurn ecrit 
Riegl. «li faut au moi ns une trace reconnaissable de la forme ori
ginale ... Nous voyons ainsi que le culte de la valeur de l'âge tra
vaille â sa propre destruction.}>0 Meme si la protection et la 
conservation des monuments historiques, dans le sens modeme 
des termes, peuvent etre pratiquees dans le systeme de Riegl, 
dans le cadre d'un equilibre necessaire entre valeurs du souve
nir et valeurs du present, son culte de la valeur de l'âge, consi
dere en lui-meme, est tres proche de la conclusion «laisser mou
rir en beaute» qui correspond si bien â l'atmosphere de la fin du 
XIXeme siecle. 

L'authenticite du recons1ruit 

Lorsqu'apres la seconde guerre mondiale en Europe non seu!e
ment des monuments importants mais aussi de vieilles villes 
historiques tout entieres etaient tombees en ruine, certains prin
cipes de la conservation, ainsi la phrase de Dehio «conserver, 
pas restaurern semblaient devenus absurdes. De nombreux mo
numents, meme certains inscrits entretemps sur la Liste du Pa
trimoine Mondial, doivent leur authenticite aujourd'hui â une 
reconstruction qui n'a pas seulement incorpore des fragments 
authentiques dans le nouveau bâtiment comrne des reliques mais 
qui s'est servi pour la reconstruction de bases historiques plus 
ou moins bien docurnentees. On s'est reporte pour ce faire â. un 
etat authentique, d'avant la destruction, qui est peut-etre leresul
tat de plusieurs siecles ou, dans certains cas, â un etat original, 
considere comme authentique. 

La conservation scientifique des monuments et la substance 
historique 

En se referant aux principes du debut du XXeme siecle, issus du 
combat contre la restauration au xrxeme siecle, de nature puri
fiante et reconstruisante, la preservation modeme des monu
ments historiques du XXeme siecle s'est developpee dans Ies 
decennies de l'apres-guerre. Elle se considere comme une dis
cipline â buts scientifiques et dispose de principes en partie re
connus dans le monde entier depuis la Carta del Restauro jus
qu' a la Charte de Venise. Le monument est considere comrne 
une substance historique que l'on doit sauvegarder avec toutes 
ses couches historiques, donc dans l' etat transmis jusqu' â nous . 
Pour conserver cette substance historique, ii existe entre-
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for the preservation of this historic fabric, not only in the field 
of conservation and restoration ofworks of art such as paintings 
and sculpture where the authenticity of the monument can to 
some extent be certified. These standard practices range from 
preparatory investigations, building measurements, analysis of 
historic surfaces, damage surveys, and plans for stabilization of 
materials and structures, to investigations and documentation 
that are carried out during the entire course of a project. '0 lndeed 
with the engineering and natural science investigations that are 
now at the service of preservation practice, there are possibili
ties that were unknown before for definitive testing on questions 
of authenticity; for example determining the true age of an ob
ject, researching the authentic construction or the authentic col
or scheme, etc . This "monument cult" of the 20th century, con
centrating entirely on "historic fabric", regards the monument în 
the same way as the Venice Charter, which was strongly influ
enced by the new princip Ies from the turn of the century: if it is 
to remain a credible - an authentic - document, the monument 
may be conserved, but only in special cases restored; if at all 
possible it is not tobe renovated and it îs truly never tobe recon
structed. 

The preservationist, sometimes reproached on this account for 
practicing a modern cult of relics, is however able to justify his 
concern over the "historic fabric" that is evoked in so many ex
pert reports by maintaining that only the monument which has 
been preserved in its authentic materials - despite possible dam
ages and alterations, and with all the "scars of time" or indeed 
even with signs of decay - is an authentic document of history 
and thus in a certain way is indeed comparable to an authentic ir
replaceable relic. ln daily practice however the profundity ofthe 
concept ofpreservation, as roade evident in the image ofthe rel
ic, is often hardly perceptible. Perhaps this is because the ques
tion of why, in fact, "historic fabric" should under a!I circum
stances be documented, analyzed and conserved no longer has to 
be dealt with . The preservationist hurriedly sets to work, of 
course not without a "diagnosis" drawn up on the basis ofa thor
ough "anamnesis" (in accordance with the preservation jargon 
of late that is so readily borrowed from the field of medicine). 

Des pite the impressive wealth of investigations and documen
tation, a modem cult of monuments that îs one-sidedly concen
trated on the care of "historic fabric" leads to a dead end if the 
authentic message of the monument îs no longer understood. lt 
was certainly a necessary process for us not only to take heed of 
beautiful outer surfaces or of the appearance of a monument, but 
rather also to become concerned with material and structure, 
with the inner fabric that perhaps only the scientist or the civil 
engineer can explain to us, with the reverse side of a painting 
even if it bears no signature. However, we should still be inter
ested in the front as well , although with certain exercises in our 
modern preservation cult we seem to have forgotten this. 

Principles of Conservation/Preservation 

The authentic message of the monument as it should be under
stood according to the princip Ies ofpreservation at the end ofthe 
20th century-a new "cult ofmonuments" which is still commit
ted to preservation of "historic fabric", but not only to that -
must with good reason relate not only to the authentic fabric of 

temps, non seulement dans le domaine de la conservation et de 
la restauration d'objets d 'art comme Ies tableaux et Ies sculp
tures, des normes reconnues au niveau international, depuis Ies 
examens preparatoires grâce aux releves, aux examens des ob
jets existants et au recensement des dommages jusqu'aux 
concepts pour la sauvegarde des materiaux et constructions, 
pour Ies examens qui accompagnent le projet durant tout son 
cours et pour Ies documentations qui serviront a garantir l'au
thenticite du monument. 10 En effet, avec Ies examens des inge
nieurs et des sciences naturelles, ii existe aujourd'hui des possi
bilites inconnues auparavant, au service de la preservation des 
monuments historiques pour tester definitivement Ies proble
mes de l'authenticite, pour fixer donc 1 'âge veritable d'un objet, 
pour etudier la construction authentique ou le coloris authenti
que etc. Ce culte du monument du XXeme siecle, concentre tout 
a fait sur la substance historique, considere le monument, dans 
le meme sens que la Charte de Venise, tres influencee par Ies 
nouveaux principes fondamentaux du debut du siecle, comme 
un document qu'il faut conserver, restaurer uniquement dans 
certains cas, si possible pas renover et enfin absolument pas 
reconstruire lorsque le monument doit rester un document 
croyable, precisement authentique. 

Mais le conservateur, a qui 1 ' on reproche parfois son culte mo
derne des reliques, pourra justifier ses soucis concernant la sub
stance historique, evoquee dans de nombreuses expertises, car 
justement malgre Ies dommages et changements possibles dans 
son materiau authentique, seul le monument conserve avec tou
tes ces cicatrices du temps, oui meme avec Ies traces du delabre
ment, est le document historique authentique et comparablc 
ainsi, a certains points de vue, a une relique authentique, irrem
plaaable. Dans la pratique quotidienne, ii ne reste que fort peu 
de la profondeur du terme de monument, comprehensible dans 
l'image de la relique. Peut-etre aussi parce que la question: pour
quoi donc la substance historique doit-elle etre a tout prix docu
mentee, analysee, conservee, demeure depuis longtemps sans 
reponse, ne doit pas obtenir de reponse. Et le conservateur entre 
rapidement en action, naturellement pas sans un diagnostic repo
sant sur une anamnese poussee, en accord avec le jargon de la 
conservation qui, de nos jours, est emprunte volontiers a la mede
cine. 

Une preservation des monuments historiques, se souciant uni
lateralement, uniquement, de la conservation de la substance 
historique rnene de toute fai;:on , malgre 1 'abondance impression
nante d'examens et de documentations, a une voie sans issue 
lorsqu'on ne comprend plus le message authentique du monu
ment. C' etait certainernent un processus necessaire, pour nous, 
de ne plus penser seulement a la belle surface, a l'apparence du 
monument, mais aussi au materiau et a la construction, a la 
structure interne que seuls peut-etre Ies sciences naturelles ou 
l'ingenieur en bâtiment peuvent nous expliquer, de nous occuper 
aussi du dos d'un tableau meme s'il n'est pas signe (mais ii fau
drait aussi s'interesser au devant qui semble parfois oublie tors 
de certains exercices de notre culte moderne du monument). 

Principes de la preservation des monuments historiques 

Le message authentique du monument, ainsi que Ies principes 
de la conservation des monuments historiques a la fin du XXeme 
siecle, engage a sauvegarder la substance historique, mais juste
ment pas seulement elle, devrait le prendre en consideration, 
doit aussi, pour de bonnes raisons, referer non seulement a la 
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monwnents but also to their authentic forrn, their authentic appear
ance. Thls encompasses all the possible consequences for a decision 
about precisely how a monwnent is to be conserved or restored, or 
perhaps how it îs to be restored back to a particular state, renovated 
or under certain conditions even replicated or reconstructed. 

Ifit is a matter ofnot only preserving authentic documents but 
rather ofpreserving monuments "in the full richness oftheir au
thenticity'', it is în fact possible to draw up a whole bundle of 
measures based on the Venice Charter that can be of use for a 
monwnent în accordance with the particular case and situation. 
Conservation is and of course will remain în the future the su
preme preservation principie; there are in fact categories of 
monuments that may only be conserved but not restored and par
ticularly not renovated. But there are also monuments that will 
be conserved and restored, and monuments that will be con
served, restored and renovated. There is necessary maintenance 
and repair work, necessary stabilization and rehabilitation work; 
possibilities exist for completion and partial reconstruction; 
there is the possibility ofmaking a replica as a means of saving 
a monument. There can even be good reasons for a reconstruc
tion; think for example ofthe very different responses to the is
sue ofrebuilding in Europe after the Second World War. 

The starting point is of course always this fundamental max
im: preservation means to care for, preserve, maintain monu
ments, not to falsify, damage, impair or even completely destroy 
them. In the ideal case this even means refraining from any 
measures at all, perhaps with the exception of necessary mainte
nance, or doing only the necessary în modest self-limitation - in 
any case not doing all that would be technically possible. lf in
terventions are unavoidable, then they are to be reversible to the 
greatest extent possible, whereby the term reversibility, intro
duced în modern preservation and as such quite helpful , îs to be 
understood as only an approximate value, as the reversibility op
tion. The connection with the terrn authenticity lies în the fact 
that "reversibility" presumes that al! interventions, altera
tions, etc. are to be carried out so that they could be undone, 
that îs, a previous authentic condition could be re-established 
(see pp. 45- 50). 

Non-European Traditio11s 

With the phrase "in the full richness of their authenticity" the 
Venice Charter, although forrnulated under European preserva
tion traditions, had în mind the monuments of all mankind. ln 
view ofthe worldwide efforts involving the cultural heritage (as 
evoked in so many resolutions), we must ultimately also be con
cemed with other cultural traditions, such as the traditions ofthe 
Asian cultures or of the Arabic world, which to some extent see 
the evidence of their history from other perspectives. The most 
famous example for this îs the lse Shrine, which has been recon
structed in the same form aud the same materials'every 20 years 
since the 7th century, as part of a religious ceremony: a special 
case but also an extraordinary example for the authentic mes
sage, the authentic spirit of the monument. Repeated renewal 
can moreover be the only guarantee for the survival of certain 
building cultures. Consider for example the now highly endan
gered earthen architecture of northem Africa; it has been possi
ble to preserve its authenticity through a constant replacement of 
materials carried out over centuries în a particular tradition în-

substance authentique des monuments, mais aussi ă leur forme 
authentique, ă leur apparence authentique, avec toutes Ies conse
quences possibles quant ă decider conunent un monument doit 
etre conserve dans tous Ies details, restaurc, dans certaines 
conditions copie meme ou reconstitue. 

Mais quand ii s'agit de conserver non seulement des docu
ments authentiques, des monuments «dans toute la richesse de 
leur authenticite», on peut ă l'aide de la Charte de Venise formu
ler toute une serie de mesures qui, en accord avec chaque cas et 
chaque situation servent le monument: conserver est et demeu
re naturellement aussi dans l'avenir le principe fondamental de 
la preservation des monuments historiques et ii existe des 
groupes de monwnents qui ne doivent etre vraiment que conser
ves, ni restaures, ni surtout renoves, mais aussi des monuments 
qui seront conserves et restaures, des monuments qui seront 
conserves, restaures et renoves. II y a des entretiens et des re
fections necessaires, des consolidations et des assainissements 
necessaires. li existe diverses possibilites de completer et re
constituer partiellement. II y a la copie pour sauver le monu
ment. Et ii peut meme y avoir de bonnes raisons pour executer 
une reconstitution, sans parler des questions de reconstruction 
qui en Europe, apres la seconde guerre mondiale ont connu des 
reponses tres differentes. 

Mais le point de depart est toujours la maxime fondamentale : 
conservation des monuments historiques signifie conserver Ies 
monuments, Ies preserver, Ies sauvegarder, et non Ies falsifier, 
Ies endommager, leur porter prejudice ou meme Ies detruire en
tierement. Tdealement, cela signifie meme renoncer ă toute me
sure, si ce n'est peut-etre un entretien necessaire ou aussi, en se 
limitant modestement, ne faire que ce qui est necessaire, en tout 
cas pas tout ce qui est techniquement faisable . Mais s'il faut in
tervenir, alors de la maniere la plus reversible possible. Le terme 
de reversibilite introduit dans la conservation moderne et, en lui
meme plut6t utile, doit etre compris seu'Jement comme une va
leur approximative, une option ă la reversibilite. II y a connec
tion avec le terme authenticite car ici la reversibilite presuppo
se que toutes Ies interventions .• changements etc. doivent 
etre menes de telle sorte qu'ils soient reversibles, donc 
qu'un etat preexistant authentique puisse etre retabli de 
nouveau (voir le text pp.45- 50). 

Les traditions non europeennes 

Avec la phrase «toute l'abondance de leur authenticite», la Char
te de Venise, influencee par Ies traditions europeennes de la 
conservation des monuments historiques, englobe Ies monu
ments de toute l'humanite. Eu egard, dans le monde entier, aux 
efforts entrepris pour sauvegarder le patrimoine historique evo
que dans tant de resolutions, nous devons prendre aussi en consi
deration Ies autres cultures .• par exemple Ies traditions des cul
tures asiatiques ou du monde arabe qui voient Ies temoignages 
de leur cultures, partiellement, dans d'autres perspectives. 
~exemple le plus celebre: le sanctuaire d'Ise, reconstruit depuis 
le VIleme siecle sous la meme fopne et dans le meme materiau 
tous Ies 20 ans, ă l'occasion d' une ceremonie religieuse, un cas 
exceptionnel, mais aussi un exemple inhabituel de message au
thentique, d 'esprit authentique du monument. Un renouvelle
ment repete peut en outre seul garantir la survie de certaines 
cultures architecturales . Pensons par exemple a l'architecture 
en torchis de l 'Afrique du Nord, entretemps tres menacee, qui 
a pu preserver son authenticite justement par un remplace-

http://patrimoniu.gov.ro



volving skilled craft practices. lndeed, in certain cultures there 
are artifacts that are only created for particular ceremonies and 
events and otherwise do not appear worthy ofpreservation; they 
are also so ephemeral that their authenticity can only be main
tained through the preservation ofthe relevant artistic and hand
icraft practices. 

Consequences of an Expanded Application of the Term Monument 

As sensible as it still is today in some cases, the battle cry of 
preservation at the turn of the century - "conserve, do not re
store" - may seem rather naive now iftaken literally as a univer
sal dictate, given not only the global basis on which preservation 
now operates but also the con~equences that have arisen from 
application of preservation concepts to increasingly diverse as
pects of historical evidence (indeed to entire cultural land
scapes). It is senseless to ask if the effect of acid rain can in
crease the pleasure of"age-value", considering the truly terrible 
effects - far greater than those of natural decay - of general en
vironmental pollution on our historic heritage, consequences 
with which the "modern cult of monuments" in Riegl's sense 
could hardly have reckoned. 

Furthennore now, at the end ofthe 20th century, the few mon
uments that the early fathers of modern preservation were con
cerned with are generally only the "highlights" among a barely 
conceivable wealth of monuments . Cultural landscapes of great 
variety include monument types that must be adapted to new uses 
in order to survive, for example rural buildings that have been 
subjected to radical changes through the restructuring of agri
cultural practices, or industrial monuments that, even with the 
best of intentions, can only be selectively preserved, sometimes 
within a museum setting. 

"Postmodern "Pluralism 

lt is even possible that the only strategies that achieve this aim 
perhaps do not exclude the fiction-of authenticity - for example, 
the cornmemorative image, created with the necessary skill and 
fantasy, to evoke an industrial landscape. It must of course be 
admitted that the adaptation of an unused monwnent for mu
seum purposes already signifies an irnmense loss of authentici
ty as compared to a monument that is in the mainstream of Iife. 
Attempts to make the authenticity of a monument visible once 
more, for instance by restoring it back to a particular state, are 
also not to be ruled out; neither is a reconstruction, based on au
thentic s9urces, that completes a particular ensemble, although 
of course this can only follow a thorough weighing of the pos
sible pros and cons for the extant historic stock. 
Considering the tremendously far-reach.ing preservation tasks 
on hand at the end ofthe 20th century, an approach that is fixat
ed exclusively on "historic fabric" simply no longer suffices; 
rather in preservation practice we can and must avail ourselves 
from case to case ofall possibilities, in what we might call "post
modern" pluralism. 

ment constant du materiau pendant des siecles, dans une certai
ne tradition de technique artisanale. II existe dans certaines cul
tures des objets qui ne sont crees que pour certaines ceremonies 
et certains evenements et ne semblent pas valables d'etre conser
ves. lls sont aussi si ephemeres que l'authenticite ne peut etre 
garantie ici que par Ia sauvegarde des techniques artisanales et 
artistiques appropriees. 

Les consequences de I 'emp/oi elargi du terme monument 

Non seulement sous Ies auspices d' une preservation des monu
ments historiques â l'action mondiale, mais aussi eu egard aux 
consequences de l'emploi du terme monument, utilise pour des 
champs toujours plus grands de temoignages historiques, jus
qu'â des paysages culturels tout entiers, le cri de guerre de la 
conservatiou des monuments h.istoriques au debut du XXeme sie
cle «conserver, pas restaurern, pris â la lettre, semble d'une «in
genuite digne d' envie» si on Ie considere cornme une revendica
tion generale, quelque raisonnable qu' il soit naturellement au
jourd'hui aussi dans certains cas. II est hors de question de de
mander jusqu 'ou Ies effets de la pluie acide pourraient encore ac
croître le plaisir de la valeur de l'âge, dans l'esprit de Riegl, en 
raison des consequences parfois vraiment horribles de la pollu
tion generale de 1 'environnement, dissimulant depuis longtemps 
la degradation naturelle, pour notre patrimoine historique, 
consequences auxqueUes le «culte moderne du monument» de 
Riegl pouvait â peine s'attendre. 

En outre, Ies quelques monwnents auxquels Ies peres de la 
conservation moderne des monuments historiques pensaient, 
sont â la fin du XXeme siecle seulement Ies «stars» dans un 
monde de la conservation des monuments. Que ce soit des grou
pes de monuments auxquels ii faut affecter une nouvelle utilisa
tion afin d'assurer leur survie, par exemple des bâtiments ruraux 
qui ont subi des changements radicaux en raison de la restructu
ration de I 'agriculture, ou certains temoignages de l'histoire de 
!'industrie qui, avec la meilleure volonte, ne peuvent etre preser
ves que dans des cas exemplaires ou en tant que musee. 

Le pluralisme «postmoderne» 

II est meme possible que Ies seules strategies qui atteindront ce 
but ne pourront peut-etre pas exclure la fiction de I'authenticite 
- par exemple, l'image commemorative, mise en scene avec 
I'habilite et la fantaisie necessaires, qui evoque un paysage in
dustriei. li faut aussi admettre que l'amenagement museal d'un 
monument inutilise signifie une importante perte d'authenticite 
en comparaison avec un monument qui est situe «en plein dans 
la vie» . li ne faut pas non plus exclure la tentative de rendre de 
nouveau manifeste l'authenticite du monument en retournant ă 
l'etat posterieur, â une restauration ou la reconstitution fondee 
sur des sources authentiques d'un element qui complete un cer
tain ensemble, â chaque fois naturellement apres avoir minutieu
sement pese «le pour et le contre», Ies gains ou Ies pertes possi
bles pour Ies objets h.istoriques encore existant. 
De toutes manieres, en raison des tâches de la conservation, 
enormement etendues â la fin du XX.eme siecle, un culte du monu
ment concentre sur la «substance historique» ne suffit tout sim
plement plus. Nous pouvons et nous devons utiliser selon Ies cas 
toutes Ies possiblitesjustifiables, dans l'esprit si l'on veut d'un 
pluralisme «postmodeme». 
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But even in this new, present-day preservation practice witb its 
wide spectrum ofpossibilities for dealing with the historic heri
tage, the principles ofthe "modem cult ofmonuments" from the 
turn of tbe last century, including Dehio's slogan "conserve, do 
not restorc", do have their place, as does Viollet-le-Duc's previ
ously quoted famous definition of restoration - a definition that 
to a certain extent could be claimed for the carefully achieved re
sults of a good many contemporary restorations. Against this 
background the problem that the very European-oriented Venice 
Charter ( 1964), already a bistoric document itself, appears not to 
be compatible with some traditions of non-European cultures, 
especially if it îs rigorously applied, becomes less significant. 
Otber principles wbich were developed under specific condi
tions provide superb working tools, for example the too little 
known Burra Charter developed from the situation 011 the conti
nent of Australia. 

But, given our cultural diversity and the immense number of 
different tasks in the field, an obviously pluralistic approach in 
the theory and practice of preservation can bardly be defined as 
a "postmodern cult of monuments" in contrast to the "modern 
cult ofmonuments" ofthe turn ofthe century," because to a cer
tain extent preservation has always been "postmodern" in its ef
forts to save the evidence left by all epochs of mankind's histo
ry. The new monument cult of our fin de siecle could hardly be 
understood as just a "postmodern" phase of Riegl 's "modern cult 
of monuments" of the Jast turn of the century. 

Parallels to Art 

Moreover, preservation - even 20th century preservation with its 
supposedly purely scientific methods - has always to some ex
tent been an "expression of its time." lndeed the very depen
dence on the modem Kunstwollen of a period can give authen
ticity to the outcome of a restoration measure as a new "historic 
layer" - consider the results of the restorations of the l 9th cen
tury, indebted to historicism and by now long "monument-wor
thy" themselves. Ifwe ask now about preservation's contribution 
to the Kunstwollen ofthe 20th century, we are less interested in 
the results of a so-called "creative preservation" that has merely 
falsified authentic historic evidence according to criteria of taste 
and are more interested în what bas resulted from a criticai con
frontation with the historic fabric. Parallels to the results of our 
preservation endeavors are to be found in 20th century art, espe
cially since the l 970s, most noticeably in the intemational art 
movement that is dedicated entirely to "securing traces," and in 
the parallel between land art and archaeological excavations 
(stratigraphic depictions can be transformed directly into "art"). 
The indisputable "breakthrough" for preservation in 1975 witb 
the European Heritage Year naturally bas something to do 
witb the simultaneous rise of the Postmodern (which in the 
meantime bas paled again somewhat) in new architecture. Ifthe 
nature of the "monument cult" has achially always been "post
modern", then with the awakening of a new "postmodern" age it 
almost inevitably is part ofthe avant-garde. At the end ofthe 20th 
century preservation practice as a discipline that can deal - more 
or less confidently - with the authentic evidence of all epochs 
and also can supply monuments with new uses when needed, ap
pears as it were "postmodem par excellence": if preservation 
opens or closes "windows into history", unites conditions that 

Mais justement, dans ce culte du monwnent de natre epoque 
qui dispose d'un spectre tres large de possibilites au service du 
patrimoine historique, Ies principes fondamentaux du «culte 
modeme du monument» du debut du XXeme siecle, y compris le 
slogan de Dehio «conserver, pas restaurern, ont leur place, tout 
conune la celebre definition de la restauration de Viollet-le-Duc, 
deja citee, une definition a laquelle on pourraitjusqu'a un cer
tain point avoir recours a la vue des resultats, obtenus tout a fait 
minutieusement, d'un certain nombre de restaurations contern
poraines. Devant cet arriere-plan, se resoud de lui-meme le pro
bleme que la Charte de Venise ( 1968), a I' orientation tres euro
peenne, aujourd 'hui deja un document historique, ne semble pas 
etre compatible avec certaines traditions non europeennes, spe
cialement si elles sont strictement appliquees. Et des principes .• 
developpes dans des conditions tout a fait particulieres, peuvent 
aussi etre un instrument de travail excellent dans d' autres re
gions, par exemple la Charte de Burra, trop peu connue, issue 
des realites du continent australien. 

Mais ii ne faut pas concevoir une sorte de nouveau culte du 
monument. un «culte du monument postmodeme» a l' orienta
tion pluraliste, en opposition au «culte modeme du monument» 
des alentours de 1900, 11 car la conservation des monuments 
historiques a toujours ete «postmoderne» jusqu'a un certain de
gre, dans son souci des temoignages de toutes Ies epoques de 
l'histoire de l'humanite. Le nouveau culte du monument de na
tre fin de siecle peut a peine etre conc;u seulement comme pha
se «postmoderne» du «culte moderne du monument» des alen
tours de 1900. 

Les paralletes dans I 'art 

Meme au X.Xeme siecle, la conservation des monurnents histori
ques, qui semble aujourd'hui ne travailler que purement scienti
fiquement, a toujours ete aussi, jusqu'a un certain point, l'ex
pression de son epoque. En effet, le fait qu'elle depende du 
«Kunstwollen» moderne de l'epoque peut donner de l'authenti
cite au resultat des travaux de restauration, comme une nouvel
le couche historique, pensons aux resultats des restaurations du 
XlXeme siecle, tout a fait dans l' esprit de I 'historicisme, qui ont en
tretemps acquis depuis longtemps eux-memes la «<lignite de 
monument». Si nous nous interrogeons sur la contribution de la 
preservation des monuments au «Kunstwollen» du XXeme siecle, 
ce sont moins Ies resultats d'une restauration soi-disant creatri
ce, qui falsifie les ternoignages historiques authentiques selon 
des criteres de gout, qui nous interessent mais plutot Ies resultats 
d'une confrontation critique avec le temoignage historique. On 
trouve des paralleles aux resultats de nos efforts de preservation 
dans I' art du XX:eme siecle, surtout depuis Ies annees 70, Ies exern
ples Ies plus frappants au sein du courant artistique international 
entierement VOUe a ]a «Sauvegarde des traceS» OU dans Je parai
lele entre land art et fouilles archeologiques (le relevement de 
stratigraphie peut etre directemeot transforme en «art»). La 
«percee» indiscutable de la conservation des monuments his
toriques durant I' Annee Europeenne de Protection du Monu
ment en 197 5 a aussi naturellernent a faire avec I' ascension si
multanee du postmoderne, entretemps quelque peu affaibli de 
nouveau, dans l'architecture nouvelle. Le culte du monument 
qui a toujours ete postrnoderne en raison de sa nature a fait pres
que inevitablement partie de l'avant-garde tors de l'envol vers 
une nouvelle ere postmoderne. A la fin du XX:eme siecle, la 
conservation des monuments historiques, qui a a faire de ma-
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originated in different periods or in any case never existed to
gether into a sort of Gesamtkunstwerk, or even offers a choice of 
various conditions that are to be restored or renewed as part of a 
renovation . 

Preservation s Function as a Model for a Repair-Oriented 
Society 

Even ifwe were to strictly reject the fact that aesthetic consider
ations are in play bere (for example the still very modern aes
thetic of pure age-value), we can see in the success of preserva
tion at the end ofthe 20th century (itselfin some respects rather 
surprising) that the achievements ofpreservation can once again 
have a generally exemplary function. Thus monuments are not 
merely serving, as in the last century, as welcome forms for the 
historicism that was current then, but rather our handling of 
monuments becomes a kind of "architecture school for the na
tion"." This applies in particular to the necessity of preserving 
traditional skilled practices in dealing with traditional materials. 
Furthennore, because the principles ofpreservation require con
stant repair work preservation also emerges as a model for a fu
ture "repair society".' 3 

Authenticity and Emotional Value 

A further aspect of the preservation of monwnents depends on a 
genuine or even supposed authenticity of the cultural heritage: 
namely, the "emotional value" that is important for every type of 
monument cult. This aspect has fallen very much into oblivion, 
but we must be made much more conscious ofit, from the view
point ofpossible strategies against a sometimes obvious cultural 
animosity arising if the historical heritage is considered only to 
be an irksome "obstacle to investment." "Monument feeling" 
naturally also has to do with the aesthetic dimension, in the 
sense of enthusiasm for a work of art; with the historical dimen
sion of the monument, the "breath of history"; and with a 
monument's authentic "aura" and "trace". Monument feeling 
finds expression in the Iove of a monument or also în the emo
tion generated by a historic site that serves as a memorial. Dehio 
emphasized national feeling above al! as a motive for preserva
tion," whereas Riegl refers to a general hurnan awareness oflife, 
"an irresistibly compelling feeling, not an avocation for aesthet
ics and history, that drives us to the cult of monuments"". In his 
"modem cult ofmonuments" he links this monument feeling to 
the central concept of age-value expressed in traces of ephemerality. 
lf Riegl's age-value is connected with a certain longing for 
death- the idea of"letting things pass away in beauty" ofthe fin 
de siecle - în contrast at the end of the 20th century a kind of 
longing for survival can be presumed as an essential motive of 
our new monument cult, in view of the general environmental 
catastrophe. It is an attempt to preserve memory in a world that 

niere plus ou moins souveraine aux temoignages authentiques 
de toutes Ies epoques, qui peut leur attribuer aussi de nouvelles 
utilisations si besoin est, semble donc, pour ainsi dire, postmo
deme par excellence Jorsqu'elle ouvre ou ferme des «fenetres 
dans l'histoire», lorsqu'elle relie des etats issus de differentes 
epoques qui, de toutes fa<;:ons, n'ontjamais ete faits Ies uns pour 
Jes autres, en une sorte de «Gesamtkunstwerk>>, lorsqu'elle offre 
un choix de differents etats â restaurer ou â renouveler dans le 
sens d'une renovation. 

Unefonction exemp/aire pour une societe de reparation 

Et meme si on rejetait strictement le fait que des considerations 
esthetiques sont ici en jeu (par exemple l 'esthetique toujours 
hautement moderne de la pure valeur de l'âge), nous pouvons 
voir dans le succes, plutot surprenant sous certains aspects, de 
la conservation des monurnents historiques a la fin du XXeme 
siecle que Ies realisations de la conservation peuvent avoir de 
nouveau une fonction generale d'exemple. Les monurnents donc 
non seulement, comme au siecle dernier, en tant que tresors de 
formes, accueillis avec bienveillance par l' historicisme alors ac
tuel, mais une attitude envers Ies monuments, comparable â cel
le envers une sorte d'«ecole d'architecture pour la natiorn>. 12 Cette 
attitude est surtout valable eu egard â la protection necessaire de 
teclmiques traditionnelles artisanales dans le traitement d'un 
materiau traditionnel. Etant donne que, selon Ies principes fon
damentaux de la conservation des monuments historiques, Ies 
reparations sont constanunent necessaires, la preservation des 
monuments joue aussi le râle d'un modele pour une societe 
future de reparatÎOn. L' 

L'authenticite et le sentiment envers le monument 

Un autre aspect de la preservation des monuments depend encore 
de l'authenticite, veritable ou supposee, du patrimoine culturel : 
la «valeur de sentiment», importante pour toutes sortes de culte 
du monument. C' est un aspect tres sous-estime dont nous de
vrions etre beaucoup plus conscients pour combiner justement 
des strategies possibles contre une animosite culturelle, parfois 
incalculable en politique, lorsque le patrimoine historique n'est 
plus considere que comme un «0bstacle» genant «a l'investisse
ment» . Le «sentiment envers le monument» participe naturelle
ment aussi d'un enthousiasme pour une ceuvre d'art, de la di
mension esthetique, par-delă le «souftle de l'histoire», des di
mensions historiques du monument, de son <<aura» et de sa «tra
ce» authentiques. Ce sentiment envers le monument s'exprime 
sous forme d'amour pour le monument ou aussi d'une forte 
emotion devant un site historique de caractere memorial. Dehio 
a souligne surtout le sentiment national, selon lui le motifle plus 
puissant de la conservation", alors que Riegl se refere â une 
conscience humaine generale de l'existence, «un sentiment tout 
â fait compulsif qui nous pousse vers le culte du monument, et 
non une amourette esthetique et historique». ii Dans son «culte 
modeme du monument», ii relie ce sentiment envers le monu
ment au concept central de la «valeur de l'âge» qui s'exprime 
dans Ies traces causees par le caractere ephemere du monument. 

Si l'on associe la valeur de l'âge de Riegl â une certaine aspi
ration â la mort, le «laisser mourir en beaute» de la fin du XIXeme 
siecle, on peut supposer par contraste que le motif de notre nou-
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is changing as never before, and thus to ensure continuity. This 
boils down in part to very banal but important aspects of monu
ment feeling, such as the often quoted "feeling at home", or the 
special comfort ofthe old house, etc. 

lndeed the attempt, bom out of a Jonging for the genuine and 
the true, to preserve at least a "stage set" or to create "old" fa
yades has to do with this special monument feeling. This is an at
tempt that the preservationist, fighting for true authenticity, may 
consider hopeless but which he should not reject from the outset 
as an immoral proposition. And we should not treat carelessly 
feelings which to a certain degree also support true preservation. 
A very criticai point is of course the sorrow, loudly expressed 
over the centuries, over the !ost or over that which is threatened 
with loss. This sorrow naturally also evokes thoughts ofthe tran
sitoriness of all earthly things, including our own human exis
tence; thus we land once more at feelings in connection with 
Riegl's "age-value". 

The Moral Dimension 

The ache over the !ost and the threatened must be appropriately 
experienced by the preservationist. He mourns, as does the envi
ronmentalist over the dying forests or a dying-out species. The 
fact that environmental protcction and monument protcction be
long together, that today's preservation practice rests on the 
foundations of a general envirorunental movement is an aspect 
that is not tobe overlooked, although so far the consequences of 
this connection are to some extent only reluctantly acknowl
edged by preservationists themselves. But against the back
ground of worldwide progressive environmental destruction on 
a gigantic scale, monument protection and management also 
take on a true moral dimension of which there has been far too 
little discussion in the history ofpreservation, although we have 
certainly not wanted for debates over questions of principles and 
methods. The moral question directed to the preservationist him
self is very tightly linked with the issue of conserving, of pres
ervation as the supreme principie. However, within the frame
work oftoday's "monument cult" the attempt to establish gener
al "moral tenets" for handling the historic heritage could avail it
self less of the key concept of authenticity and more of the key 
term continuity. The concept of historic continuity - continuity 
which should be protected and which of course is not only em
bodied in our monuments - can also be called upon as a moral 
justification for monument protection: the remembrance of his
tory, also necessary in the future for man as a historical creature, 
must not be broken off. Therefore monuments are to be pre
served; to surrender them to destruction is not a question of 
weighing interests but rather a question of morals. ln a figura
tive sense this is true not only for cultural landscapes shaped by 
monuments, but also for our natural environment, in which the 
continuity of a natural history that encompasses millions of 
years (also embodied by "monuments of nature") appears today. 
to be in question. 

veau culte du monw.nent reside, pour I 'homme de la fin du XX:eme 
siecle, justement plut6t dans une sorte d'aspiration a la survie, 
en raison des catastrophes generales dans notre environnement. 
C'est la tentative de preserver la memoire dans un monde cons
tamment en bouleversement, comme ii ne l'ajamais ete aupara
vant et d'assurer ainsi une continuite. Une des consequences de 
ce fait s'exprime dans certains aspects tout a fait anodins, mais 
importants, du sentiment envers le monument, le sentiment de 
«Se sentir chez soi» si souvent evoque, ou le confort intime, sin
gulier, d'une ancienne maison etc. Meme la tentative de preser
ver tout au moins des coulisses ou de se creer d'«anciennes» 
coulisses peut etre associee a ce sentiment special envers le monu
ment qui a ses sources dans une nostalgie du veritable, du vrai . 
C'est une tentative qui paraît peut-etre desesperee au preserva
teur, combattant pour une authenticite vraie, mais ii ne doit pas 
la rejeter de prime abord comme une otfre amorale. Et nous de
vrions montrer plus d'egard envers des sentiments sans lesquels, 
jusqu'â un certain degre, ii n'y aurait pas de veritable preserva
tion. Le point decisif demeure naturellement la douleur expri
mee toujours de nouveau, depuis des siecles, en face de ce qui a 
ete perdu ou la douleur en face de ce qui menace d'etre perdu. 
Cette douleur evoque naturellement aussi l'idee du caractere 
ephemere de toutes Ies choses terrestres, meme celle de notre 
propre existence humaine; ce qui nous ramene aux sentiments 
associes a la valeur de l'âge de Riegl. 

La dimension morale 

Le conservateur doit ressentir, d'une maniere appropriee, cette 
douleur en face de ce qui est perdu et de ce qui menace d'etre 
perdu. li doit se desoler, comme Ie specialiste de l' environne
ment devant Ies forets mourantes, devant une espece en voie de 
disparition. Le fait qu ' il existe une connexion entre sauvegarde 
de l'environnement et conservation des monuments, que la 
preservation des monuments repose de nos jours sur Ies bases 
d'un mouvement general de sauvegarde de l'environnement est 
un autre aspect, non negligeable, quoique Ies consequences a en 
tirer n'aient ete qu'avec reticence et partiellement prises en 
consideration par Ies conservateurs eux-memes jusqu'â mainte
nant. Mais justement, devant l'accroissement de la destruction 
de l'environnement dans le monde entier qui atteint des propor
tions gigantesques, la protection et la conservation des monu
ments sont investies d'une dimension morale dont on a beau
coup trop peu parle jusqu'â maintenanţ dans Ies discussions sur 
Ies principes fondamentaux et Ies methodes, discussions qui 
abondent dans J'histoire de la preservation des monuments his
toriques. La question morale posee au conservateur lui-meme 
est associee tres etroitement a la question de Ia protection et de 
la conservation, en tant que principes fondamentaux . Cependant, 
dans le cadre de notre nouveau «Culte du monument», la tentati
ve d' etablir des «principes moraux» de caractere general en ce 
qui concerne notre attitude envers le patrimoine pourrait se 
reveler utile, moins au concept de l' authenticite que surtout au 
concept de continuite. Car le concept de continuite historique 
qu' ii importe de con server et qui "naturellement n 'est pas seule
ment personnifie par nos monurnents, peut aussi servir de justi
fication morale a la protection des monuments: le souvenir de 
l 'histoire, necessaire aussi dans l 'avenir pour Ies hommes en tant 
qu'etres historiques, ne doit pas etre etface. li faut dane proteger 
Ies monuments; Ies livrer a la destruction n'est pas seulement 
une question d'interets mais aussi une question de morale. Dans 
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With this background we now set ourselves thîs task at the end 
ofthe 20th century: not only to conserve authentic documents as 
"historîc fabric", but a.Iso to preserve monuments "în the full 
richness oftheir authentîcîty" for foture generations. Ina time of 
general upheaval, in the face of many highly dubious blessings 
of so-called progress, we will hopefully accrue the moral 
strength that will help us în the future in the daily struggle 
agaînst the all-present powers of destruction. 
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un sens plus large, c'est non seulement vrai pour Ies paysages 
culturels qui portent l'empreinte des monuments, mais aussi 
pour notre environnement naturel dans lequel la continuite 
d'une histoire de la nature, vieille de millions d'annees, person
nifiee aussi par nos monuments naturels, semble aujourd'hui 
etre remise en question . 
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siecle: conserver non seulement des documents authentiques, en 
tant que «substance historique», mais sauvegarder des monu
ments «dans toute la richesse de leur authenticitb> pour Ies ge
nerations futures . A une epoque de bouleversement general, eu 
egard a de nombreux bienfaits plut6t douteux d'un soi-disant 
progres, nous esperons que notre force morale grandira et nous 
aidera aussi dans l'avenir dans notre combat quotidien contre Ies 
forces omnipresentes de la destruction. 
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Mexic, octombrie 1999. 

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

Prof. Dr. Michael Petzet 
Conservateur General du Service Bavarois des Monuments Historiques 
President de l'ICOMOS Allemagne 
President du Comite Consultatif 

Le Prof. Dr. Michael Petzet (ne a Munich en 1933), President du Comite National Allemand et, depuis 
1997, du Comite Consultatif de l'ICOMOS, etuida l'histoire de l'art et l'archeologie a Munich et a Paris. 
Apres de longues activites pour le Service Bavarois des Monuments Historiques et pour l'Administration 
des Châteaux et Jardins Historiques de Baviere, ii devint Vice Directeur de !'Institut Central de l'Histoire 
de l'Art a Munich. En 1972 ii realisa l'exposition «Bayern - Kunst und Kultur» (La Baviere - Art et 
Culture), exposition organisee par l'Etat de Baviere et la Viile de Munich a l'occasion des Jeux 
Olympiques. De 1972 a 1974 ii fut directeur du Lenbachhaus, le Musee de l'Art de la Viile de Munich , 
ou ii realisa de nombreuses expositions d'art moderne. Pendant la derniere decade, le Professeur 
Petzet organisa plusieurs colloques internationaux, des expositions et des seminaires pour le Comite 
National Allemand de l'ICOMOS. 

Depuis 25 ans Petzet dirige en tant que Conservateur General le Service Bavarois des Monuments 
Historiques, l'autorite centrale pour la protection et la conservation des monuments de Baviere, qui 
comprend environ 300 collaborateurs dans Ies departements de la conservation des monuments, de la 
conservation archeologique, de l'inventarisation des monuments et dans Ies ateliers de restauration . Le 
Professeur Petzet est un expert dans Ies domaines de la theorie et de la pratique de la conservation des 
monuments et ii est conseiller en mesures de conservation dans beaucoup de pays du monde 
(cooperation avec la Chine concernant la preservation de l'Armee en Terre Cuite, cooperation avec Ies 
offices de conservation du Japon, du Yemen , de Croatie, d'Ukraine, de Hongrie, de Roumanie, d'Egypte 
et autres). A cote de ses activites de President du Comite National Allemand et du Comite Consultatif 
de l'ICOMOS ii est professeur honoraire a l'Universite de Bamberg et President de !'Association des 
Conservateurs des Lander allemands. Depuis 1999 ii est membre du Comite Directeur de la Bayerische 
Landesstiftung (Fondation du Land de Baviere). 

Petzet est l'auteur de nombreux livres et articles sur l'architecture franc;:aise des 17eme et 18eme 
siecles, sur l'art et Ies monuments en Baviere (surtout sur Ies châteaux du Roi Louis li et sur 
l'architecture de l'historisme) ainsi que sur des problemes generaux concernant la conservation des 
monuments. De plus, ii edite plusieurs series de publications sur des questions de conservation 
(Arbeitshefte des Bayerischen Landesamts tur Denkmalpflege, Cahiers du Comite National Allemand de 
l'ICOMOS). 
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HANUL SOLACOLU, CASA DE LA RĂSCRUCE DE LUMI; 
ANALIZA COMPLEXĂ ŞI PREMIZELE RESTAURĂRII 

înţelegerea unui fenomen ce pare cunoscut la prima vedere, 
dar care este deosebit de profund, - ne gandim la locuire - o 
putem face doar printr-o analiză complexă urmand „metoda 
comparativă pe durate lungi" a lui Fernand Braudel* (analiza 
fenomenului este făcută în context larg, dar şi punctual , sub 
diverse aspecte, coroborate şi privite de-a lungul timpului; 
compararea este făcută de asemenea cu fenomene similare 
din alte zone şi perioade. Aplicand metoda în cazul nostru 
putem descoperi lucruri surprinzătoare la toate nivelurile de 
analiză, adică la nivelul contextului urban, al contextului local şi 
al casei propriu-zise. 

Din toate aceste niveluri de analiză va rezulta clar 
complexitatea Hanului Solacolu. 

BUCUREŞTII ŞI ZONA HANULUI PÂNĂ ÎN SECOLUL XIX 
Multă vreme oraşul european a fost privit ca formă de 

locuire pentru o populaţie numeroasă pe care o apără în cadrul 
unei cetăţi înconjurate de ziduri (1727 - „ Dicţionarul lui 
Furetiere") . 

Oraşul extracarpatic, născut abia pe la mijlocul secolului 
XIV, şi-a păstrat multă vreme aspectul de aşezare sătească cu 
un nucleu urban, ce cuprindea targul , dar şi o mănăstire, un fort 
sau o curte voievodală **-

Comunitatea bucureşteană a evoluat lent o lungă perioadă 
de timp deoarece: 

- fiind sub influenţa Imperiului Otoman, din secolul XV şi 
pană în 1829, se baza economic pe micul comerţ oră
şenesc şi pe agricultura ce se făcea în jurul localităţii , în 
aşa numitul „raion agricol" şi 
- conta social pe o clasă modestă (meşteşugari , negus
tori, mici funcţionari, ţărani), crescută în tradiţia satului şi 
dependentă de puterea domnească, a boierilor şi a 
mănăstirilor. 

Avand şi statut de scaun domnesc, localitatea a crescut 
pană la începutul secolului XIX: 

- în mod raţional, dar nereglementată urbanistic; decizia 
administrativă obştească fiind înlocuită de timpuriu de 
decizia administrativă domnească, dezvoltarea localităţii 
s-a bazat pe iniţiative personale de construcţie după 

modele tradiţionale . Refacerile emfazate sau improviza
ţiile, justificate fie de ridicarea statutului economic, fie de 
trecerea calamităţilor, au marcat pentru multă vreme 
stilul de edificare al localităţii. 
- neîngrădită de fortificaţiile ce erau interzise de Imperiul 
Otoman, dar găsindu-i alte mijloace de apărare, s-a 
dezvoltat meandric pe terenul mlăştinos al Damboviţei, la 
fel ca la Veneţia.*** Nucleul acestei aşezări, o zona 
comercial-meşteşugărească adunată în jurul curţii 

domneşti - Curtea Veche-, înaintand tentacular pe Calea 
Targului din Afara (actualmente Calea Moşilor), avea o 
anumită alcătuire. Ţesătura, omogenă şi compactă, cu 
străduţe şerpuitoare, înguste şi des intersectate, avand 
şiruri neîntrerupte de case cu prăvălii, (din lemn, chirpici 
şi, mai rar, zidărie), era dublată de un sistem de apărare 
subteran, alcătuit din pivniţe şi tuneluri de zidărie 

trainică . **** Zona din jurul nucleului urban era populată 
cu nenumărate locuinţe modeste şi vulnerabile sau avute 

*) „Jocurile schimbului" - F. Braudel, Bucureşti 1993 
**) „Istoria românilor prin călători" - N. Iorga, Bucureşti 1981 

***) „La Viile dans l'histoire europeene" - L. Benevolo - Paris 1993 
****) „Cronica bucureşteană la sfârşit de secol XVIII " - S. Tanase - Bucureşti 1990 
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şi fortificate, dar toate individuale, alcătuind un ţesut 

omogen şi relaxat în verdeaţă . întreaga localitate era 
organizată în „mahalale" (cartiere) ce depindeau de 
biserici parohiale . 
- plastica arhitecturală ţinea de tradiţia locală a construirii 
în lemn la care s-au adăugat treptat, începand din 
secolul XV, influenţele orientale şi, de la starşitul 

secolului XVII, cele clasice, occidentale. Acel moment 
culminant, cand oriental şi occidental s-au îmbinat într-un 
mod armonios, l-a constituit stilul „brâncovenesc". 

Pană la starşitul secolului XVII, zona Hanului Solacolu era o 
zonă neconstruită, din afara oraşului. Bucureştii se întindeau în 
partea de est pană la biserica Sfinţilor pe locul căreia se găsea 
atunci Targul din Afara. în targ se vindeau bisăptămanal fan şi 
vite şi de trei ori pe an cele trebuitoare pomenirii morţilor 

(Moşii) . El era locul predilect de cumpărături şi petreceri , de 
încheiat afaceri şi chiar căsătorii . Targul se mută odată cu 
creşterea oraşului, tot odată lungindu-se şi calea de acces 
către el. întrucat spaţiul public tradiţional din oraşul 
extracarpatic era stradă, iar din timp în timp, targul , tocmai 
Calea Targului de Afara a fost cel mai important loc al oraşului 
unde se strigau anunţurile obşteşti. 

Abia în secolul XVIII , oraşul crescand, a fost cuprinsă în 
perimetrul său şi zona hanului. 

Pe harta Borroczin - 1851, în locul unde avea să se constru
iască hanul , se găsea fabrica de „tulumbe" a doctorului Tucar. 

BUCUREŞTII ŞI ZONA HANULUI ÎN SECOLUL XIX 
în a doua jumătate a secolului XIX oraşul european era 

perceput tot ca o formă de locuire pentru o populaţie 

numeroasă , dar, de data aceasta, nu mai era fortificat, era 
ordonat stradal şi trebuia să aibă o „inimă" , adică un "city" 
economico-administrativ monumental şi o „agora", ce consacra 
participarea publică la viaţa aşezării. (1826 - „Grand dictionaire 
universal Larousse") 

în a doua jumătate a secolului XIX, are loc în Bucureşti 
adevărata transformare a localităţii în oraş, bazată pe: 

- puterea economică înfloritoare a manufacturilor şi a 
micii industrii , şi pe 
- clasa de mijloc, micii boieri şi mica burghezie, noua 
forţă socială şcolită , întărită în frămantările primei 
jumătăţi a secolului (ecourile revoluţiei franceze din 
1789, răscoalele balcanice din 1821 şi eliberarea de sub 
influenţa Imperiului Otoman din 1829, revoluţiile euro
pene din 1848). 

Astfel, din punct de vedere urban este de remarcat că : 

- legislaţia urbanistică care a apărut după 1830, în cadrul 
Regulamentelor Organice, a fost promovată de consulul 
rus Kiseleff după modelele occidentale. Ea impunea 
reguli de aliniere, materiale de construcţie incom
bustibile, reglementări estetice şi sanitare şi mai ales 
necesitatea emiterii unei Autorizaţii de Construcţie pe 
baza unui proiect întocmit de un arhitect, pentru orice se 
construia în oraş; 
- noile instituţii şi bănci, apărute în a doua jumătate a 
secolului XIX, au constituit centrul noului organism, 
oraşul modern, care însă nu a cunoscut spaţiul public de 
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tip „agora", locuitorii neavând exerciţiul discuţiei partici
pative la viaţa colectivă. Strada constituia locul predilect 
al întâlnirilor şi discuţiilor. „Mahalalele ", până atunci 
distincte, au fost tranzitate de axe monumentale, geome
trice, trasate după modelul bulevardelor hausmanniene 
din Parisul anilor 1860. Ţesătura urbană a căpătat un 
nou tip de „omogenitate", bazat pe alternarea caselor 
joase cu cele înalte a locuinţelor individuale cu cele 
colective, (case de raport la început, iar în perioada 
interbelică, blocuri cubiste) ; 
- plastica arhitecturală elegantă , cu relief puţin şi plat la 
începutul secolului XIX, bogat şi adânc la sfârşitul 

aceluiaşi secol, amestecă tradiţia locală cu influenţele 

orientale şi cu clasicismul şi romantismul occidental, într
un „eclectism" ce îl mai vedem încă , în cea mai mare 
parte a oraşului. 

Calea Moşilor, vechea Cale a Târgului din Afara, care trecea 
acum printr-o zonă dens construită, a fost printre primele 
drumuri pietruite, iar, în 1872, a fost locul pe care a circulat 
primul tramcar, instalat de către o companie englezească . 

Aşadar, pe o stradă atât de importantă mărginită cu hanuri şi 

cârciumi, era normal să apară o casă cu curte interioară, 

valorificând la maximum terenul şi adăpostind un „han" cu spaţii 
de locuit şi prăvălii. 

Şi totuşi , anticipând hanul Solacolu, a fost mai mult decât un 
„han", a fost o locuinţă cu mai multe apartamente pentru mai 
multe familii. 

LOCUIREA TRADIŢIONALĂ 
Până în secolul XIX, locuirea tradiţională se făcea , atât la 

sat cât şi la oraş, în case individuale adică pentru o singură 
familie (părinţi , copii , bunici) , iar locuirea temporară se făcea în 
hanuri. 

Construcţia cea mai extinsă ce se practica în această 

perioadă era casa simplă , cu prispă, tindă şi una sau două 
camere, „casa veche românească" ce va deveni la oraş , 

modesta casă-vagon . Construcţiile înstărite, cu posibilităţi 

defensive proprii, erau curtea cu incinta Întărită şi casa cu 
parterul Închis şi apărat (de tip kula, casa cu cerdac şi casa cu 
etaj „scos")*. Aceasta din urmă va cristaliza la începutul 
secolului XIX casa urbană cu paner Înălţat, cu hol central şi 

camere de jur-împrejur. Este de observat că axul virtual care 
trecea prin hol, lega foişorul de intrare cu sacnasiul sau 
cerdacul de ieşire în gradina casei. În zona centrului , casa de 
târg cu etaj, şi cu prăvălii la paner aveau forme impuse atât 
de funcţionalitate cât şi de modul de parcelare extrem de strâns 
pe un teren foarte scump. Astfel, într-o înşiruire de construcţii 
lipite unele de altele, existau case monobloc cu faţade înguste 
cât lăţimea unei camere, dar şi case organizate în jurul unor 
curţi interioare şi accesibile prin ganguri, cu faţade extinse. 

Este de observat ca, încă de la sfârşitul secolului XVIII , 
proiecte tip de case individuale (palais, hotel, villas)** de 
provenienţă franceză circulau prin Europa, şi se poate 
presupune că, prin comanditarii avuţi, au ajuns şi la noi. 
Planimetria lor, mai extinsă , corespundea totuşi în mare cu cea 
a casei individuale urbane. 

În tot cursul secolului XIX locuirea a continuat să se facă în 
case individuale şi abia spre sfârşitul secolului a apărut 

locuinţa colectivă. Impusă de dezvoltarea economico-socială 
şi de schimbarea mentalităţilor şi permisă de noile tehnici de 
construcţie, aceasta s-a numit „maison de rappon" şi a 
prefigurat blocul interbelic. Concepţia şi numele francez de 
„maison de rappon" (folosite prima dată în 1894 de arh. F. D. 
Xenopol pentru autorizarea construcţiei lui Max Aziel)*** au 

*) „Vieilles maisons a etage de Romanie" - P. Stahl - Paris - 1964 

desemnat o construcţie multietajată , cu mai multe apartamente 
pentru mai multe familii , cu utilităţi de tip urban (apă şi 

canalizare), făcută pentru a aduce un venit proprietarului prin 
închiriere sau vânzare. Apartamentele aveau tot hol central 
înconjurat de camere, balcon metalic către stradă şi prispa de 
lemn, închisă sau nu cu geamlâc, către curtea din spate. 

HANUL SOLACOLU 
Autorizaţia de Construcţie emisă în 1859 pentru doi fraţi 

Solacolu (practică curentă a construcţiilor gemene pentru doi 
fraţi , în tradiţia rurală a slavilor de sud din Bulgaria) se referea 
la edificarea unei „binale cu de toate comodităţile ", în mahalaua 
Mântuleasa, Culoarea de Negru , pe Calea Moşilor. Autorizaţia 
era însoţită de un adevărat proiect, gândit inteligent de un 
arhitect. Avea trei nivele, cu pivniţa pentru depozitări şi refugiu , 
cu prăvălii şi ateliere la parter şi cu locuinţe la etaj . Cele două 
case cu incintă, gemene, alcătuiau o singură construcţie având 
în plan forma unui pieptene. Aripa centrală a rămas 

neconstruită, iar în timp s-au ridicat aici alte construcţii fără nici 
o legătură estetică sau structurală cu casa iniţială. 

Concepută şi executată la cumpăna dintre vremuri şi lumi , 
casa, reprezentativă şi în acelaşi timp unică se defineşte astfel : 

- concepţia arhitecturală a celor două case gemene 
îmbină idei anticipative cu o formulă arhitecturală veche. 
Se observă clar existenţa a câte doua apartamente la 
etajul fiecărei case; 
- adică apare pentru prima dată programul „maison de 
rappon" cu 35 de ani înainte de atestarea sa oficială . Se 
folosesc însă formula şi titulatura tradiţionale de „han", cu 
incintă protejată (gang de acces şi prăvălii protejate) şi 

mai ales cu pivniţe , impresionante ca dimensiuni şi 

concepţie . 

Apartamentele , conform schemei funcţionale tradiţio

nale, au câte un hol mare, mai înalt, în legătură cu cele
lalte camere şi cu acces de pe prispa închisă cu geam
lâc. Tot prin prispă se face legătura cu dependinţele (bu
cătării , grupuri sanitare - hasnale şi camere de serviciu) 
şi se accede de afară prin două scări, una principală şi 
una secundară care duce şi în pivniţă . Este pur şi simplu 
prima locuinţă colectivă din Bucureşti, „maison de 
rappon", În care locuiesc mai mult de o singură familie 
şi anume 4 familii În 4 apartamente, dar care foloseşte 
Încă tiparul tradiţional-arhaic de locuinţă cu parterul 
protejat şi cu pivniţa - refugiu. 
- sistemul constructiv al epocii, zidărie cu bolţi „a vella" 
şi planşee de lemn de la casa propriu-zisă este combinat 
cu sistemul mai vechi , balcanic, al construcţiei de lemn 
„scoasă" pe console metalice şi închisă cu parapeţi din 
lemn tencuit şi geamuri , de la geamlâc. Cele două propri
etăţi gemene sunt gândite ca o singură casă nu numai 
funcţional, dar şi structural, fără rost constructiv între ele. 
- stilul „eclectic timpuriu" al începutului de secol XIX 
folosit la faţada „ comunicativă" cu strada, cu relief plat de 
stuc, restrâns în jurul golurilor de uşi şi ferestre , (pilaştri 
şi antablamente renascentiste la golurile de la etaj şi 

împletituri orientale, vegetale , din iedera pentru golurile 
de la parter), este completat cu grilaje metalice la parter. 
Este de remarcat că, faţada este gândită unitar şi sime
tric, ca pentru o singură casă, cu elemente decorative 
centrale şi de margine. Ea are o înălţime de două 
niveluri, obişnuită în epocă, dar are o lungime excepţi
onală , exprimând tocmai înşiruirea celor patru aparta
mente la stradă . Stilul faţadei principale este îmbinat cu 
cel tradiţional, În lemn, al geamlâcului prispelor de la 

**) „Small structures of Franch nineteen's century palaces" - G.Gromort - New York - 1986 
***) „Arhitectura civilă în Bucureşti în secolul XIX" - C. Mucenic - Bucureşti - 1997 
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faţadele „tăcute" , din curtea interioară . Tradiţia prelucrării 

lemnului se manifestă şi în fineţea şi bogăţia detaliilor de 
la tâmplăria golurilor de la parter ca şi la închiderile cu 
glasvand ale scărilor principale . Se poate observa de 
asemenea, lucru extrem de rar întâlnit în zonă , şi 

folosirea pietrei masive la stâlpii prispei centrale şi la 
ancadramentele răsuflătorilor de la subsol. 

STAREA ACTUALĂ A CONSTRUCŢIEI 
Casa se află într-o stare de degradare continuă întreţinută 

de locatarii ilegali apăruţi după 1992. Intervenţiile distructive nu 
au reuşit totuşi să altereze concepţia iniţială , nici să deformeze 
detaliile semnificative, autenticitatea construcţie i păstrându-se 

în cea mai mare parte . 

PREMISELE PROCESULUI DE RESTAURARE -
REVITALIZARE 
Concepţia proiectului de restaurare şi reabilitare elaborat în 

institutul Prodomus S.A. , se bazează pe câteva proceduri 
esenţiale : 
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- restaurarea trebuie să păstreze cât mai mult din 
substanţa iniţială a construcţiei (eliminarea elementelor 
parazitare, completarea cu porţiuni noi , uşor diferenţiate 
vizual de partea autentică , recrearea elementelor pier
dute, prin studi i comparative cu construcţii asemă

nătoare , precum casa Vlasto - 1870 şi casa Gh. 
Tatarascu - 1855) şi să reconsidere etapele ulterioare 
valoroase de construcţie ; 

- consolidarea, concepută de inginerul Petre Tutunea , 
are la bază acelaşi principiu al păstrării maximale a 
substanţei iniţiale a monumentului şi, implicit, a unor in
tervenţii minimale. Astfel , împreună cu membrii C.N.M.I. , 
s-a admis posibilitatea apariţiei unor deteriorări locale, 
reparabile, ale clădirii consolidate , în cazul producerii 
unor seisme importante. În consecinţă , respingându-se 
ideea introducerii unei consolidări majore cu beton 
armat, s-a mers pe ideea reparaţiilor şi camasuielilor 
armate la elemente verticale de zidărie portantă şi a 
legării lor, în anumite zone , cu şaibe orizontale de beton 
armat, astfel încât să se evite distrugerea monumentului 
din zidărie şi planşee de lemn ; 
- revitalizarea trebuie să aducă construcţia la standar
dele actuale de confort, igiena şi siguranţa concomitent 
cu reabilitarea schemei tradiţionale a locuinţei . De aceea 
s-a urmărit refacerea a patru unităţi de funcţionare 

independente, destinate locuirii a patru familii. Este însă 
posibil, ba chiar de dorit, ca aceste patru apartamente să 
fie puse la dispoziţia unei instituţii culturale , de preferinţă 
pentru un centru al civilizaţiei sud-est europene, care 
să învie bunele tradiţii urbane de viaţă . În acest caz, dacă 
etajul serveşte activităţilor de studiu şi locuire temporară , 

iar încăperile parterului adăpostesc prăvălii , ateliere şi 

expoziţii, în spaţiile expresiv boltite ale subsolului pot 
funcţiona independent, dar şi legat cu restul , cârciumi, 
birturi şi cafenele. Astfel s-ar crea o simbioză perfectă 

între toate funcţiunile , excluzându-se o eventuală 

nepotrivire între etajul cu locuinţe particulare şi parterul şi 
subsolul cu circuit public. 

O atenţie specială merită curtea hanului . Această curte era 
cândva mai mult decât locul în care se deschideau către soare 
aripile laterale ale casei, era mai mult decât locul în care se 
rezolvau treburile zilnice ale locatarilor, era chiar, mai mult 
decât incinta în care se putea supravieţui apărat în caz de 
primejdie. Era, într-o epocă nouă ce începea să se bazeze pe 
locuirea colectivă , dorinţa de a păstra , cum şi cât se mai putea, 
bucuria intimităţii unei curţi proprii . Reînviind spiritul zonei, în 
curte s-ar putea acum desfăşura manifestări de tip happening 
legate de tradiţia târgului trianual al Moşilor, tradiţie pierdută 

aproape total în Jocul de obârşie . 

Cât priveşte regimul de proprietate el va trebui restabilit, 
redându-se fie şi parţial , în condiţi i de protecţie , casa 
proprietarilor, iar sărăcia suportului financiar al statului va trebui 
suplinită de aportul capitalului particular, bine orientat ş i 

intenţionat. 

Revitalizarea Hanului Solacolu înseamnă nu numai o 
intervenţie de urgenţă asupra unui monument unic în Bucureşti , 

dar, în acelaşi timp, el se poate constitui într-un caz-pilot 
exemplar, pentru revitalizarea zonei înconjurătoare , după cum 
a rezultat în urma unui „Studiu de reabilitare a ţesutului urban 
istoric". 
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DELIMITAREA „SUBZONELOR COERENTE" 
ÎN CADRUL ZONEI HANULUI SOLACOLU, 

ÎN URMA ANALIZELOR ISTORICO-URBANISTICE 
ŞI ŢlNÂND SEAMA DE RĂSPÂNDIRE 

ŞI PREPONDERENŢĂ A TIPURILOR DE LOCUINŢĂ 

a1 - subzona cu case de târg, case de 
raport/blocuri cu comerţ la parter 

b - subzona cu case vagon/conace 
b1 - subzona cu conace/vile/case de 

raport/blocuri 
c - subzona cu case vagon 
g - intrare (fundătură) parcelată cu blocuri 

STRATEGII DE REVITALIZARE: 
INTERVENŢII DE URGENŢĂ DIFERENŢIATE PE 

„SUBZONE COERENTE" 

a1 - protecţia, refacerea faţadelor, igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiilor libere particulare 

şi publice, introducerea confortului modern în construcţiile de dinainte de 1920, reducerea 
zgomotului tramvaielor, refacerea vadului comercial şi de locuire (locuinţe , hoteluri); înde
părtarea locatarilor ilegali; igienizarea, salubrizarea şi paza locuinţelor colective foarte 
vechi, părăsite . 

b - protecţia , igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiilor libere particulare şi publice, introdu
cerea confortului modern, susţinerea revitalizării locuinţelor particulare - monument 
b1 - protecţia, refacerea faţadelor, igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiilor libere particulare 
şi publice, introducerea confortului modern în construcţii de dinainte de 1920, susţinerea 
revitalizării locuinţelor particulare - monument 
c - protecţia şi revitalizarea spaţiilor libere particulare şi publice, asanarea zonei de 
locatarii rău intenţionaţi 
g - protecţia, igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiului public 
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Detaliu de uşă şi ancadrament din faţada de la stradă 

Vedere actuală din curtea interioară 

Detaliu ancadramente de piatră la răsuflătorile pivniţei din faţada principală 
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Comunicări şi note documentare 

ATELIER CU TEMA 
„ITINERARELE CULTURALE ALE EUROPEI DE SUD-EST" 
Sofia, 16-17 septembrie 2000 

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 11 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 
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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 11 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). 

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 
reuniuni i, 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 Organizaţiei Europei Centrale 
pentru Dezvoltare Regională şi experţii parteneri ai proiectului 
din toate ţările regiunii : Albania , Bosnia şi Herţegovina , 

Bulgaria, Croaţia , Grecia, Macedonia, România , Slovenia, 
Turcia şi Iugoslavia, precum şi un reprezentant al Ucrainei. 

Au participat la întâlnire , ca invitaţi , ofic i alităţ i din partea 
Bulgariei : 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 coordo
nator 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 medie
vale 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 

reprezentând 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 cultu
rale 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 core
lată 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 in
ternaţionale. Contactele şi relaţiile complexe ale popoare
lor 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 experi
enţă 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, ansam
blurile 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 patri
moniului 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-politi
ce. 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 
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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 eu
ropene, ca fiind tipice tuturor oraşelor din România. Dintre 
acestea, autorul studiilor a enumerat: corelarea planului 
general cu reţeaua drumurilor de tranzit, existenţa parce
lării 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 necesita
tea unor astfel de studii pentru punerea în valoare a 
patrimoniului urban istoric, dar permite totodată şi stabili
rea unor itinerare culturale în interiorul oraşului, funda
mentând 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 pro
iectul „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 - Grecia7 • 

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 denumi
rea 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 Patrimo
niului 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 impor
tante 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 Mon
dial, 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, genera
toare ale celebrei şcoli de pictură religioasă, precum şi ele
mente de arhitectură, sisteme de boltire şi detalii de scul
ptură în piatră, specifice epocii, în stilul denumit „brân
covenesc", 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 Guver
nul provinciei La Rioja - Spania. 

Până la data prezentării, studiul a cuprins zona subcar
patică 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 

151 

http://patrimoniu.gov.ro



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 (podgo
riile 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 

noastră, unele imagini ale monumentelor istorice de pe 
acest itinerar, ca şi hărţile întocmite de echipa susmen
ţionată, au ilustrat suprapunerea cu alte trasee de interes 
privind patrimoniul cultural. Încărcătura de resurse cultu
rale 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 suprapu
nerea acestora), monumente istorice, dintre care unele 
incluse în Lista Parimoniului Mondial, monumente şi situri 
de arhitectură, oraşe şi centre istorice, monumente religi
oase, 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: 
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- 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 

propunerilor experţilor - parteneri, au depăşit în cele 
mai multe cazuri, ca densitate şi importanţă, prevede
rile 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 gra
fice 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 aborda
rea 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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proiect să solicite, prin comitetele naţionale ICOMOS, 
susţinerea 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 
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 Documen
tul 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 
corelată 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 diligen
ţele la autorităţile guvernamentale direct implicate în domeniile 
patrimoniului cultural, al amenajării teritoriului, ca şi al turis
mului, 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 . 

NOTE 

1 . Asupra 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. 
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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 

Fig . 5 - Fortificaţiile bastionare din secolul al XVIII - Cetatea Alba-Iulia , cea mai bine păstrată fortificaţie de tip Vauban din România , realizată în timpul 
dominaţiei 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) 
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FORTIFICATU BASTIONARE 
• 

sec. XVI-XVII 

a) BRAŞOV 

b)CARANSEBEŞ 

Fig . 6 - Fortificaţ 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 ia, b. Caransebeş . 
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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. 

FORTIFICAŢII BASTIONARE, sec. XVI-XVII 
STIL NOU ITALIAN 

d) SIBIU 
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e) FĂGĂRAŞ 

t . 

Fig. 6 - Fortificaţiile bastionare din secolul al XVI-iea şi al XVII-iea în stil Italian vechi şi nou premergătoare cetăţii din Alba-Iulia : d. Sibiu; e. Făgăraş . 
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CETATEA ORADEI 
Gravură de la începutul secolului al XVII-iea, 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 şi de-a lungul Dunării 
(studiul arh . Cătălina Preda şi arh . Eleni Gavra) 

l tGfNOA 

~ f>:ift.Oi1i 1t. 

0 P!"nbl 1r. 

o tt r1:ui ! 

Î 10 1,s.t;r rl 

.,....._ Daci 
'l f;i-!ţCj ! RO!nl n 

.tnl "4 td1t\' ol: .I 

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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CULTURAL ITINERARIES 
IN SOUTH-EASTERN EUROPE 
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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 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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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 Sud
Est 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 unanimes 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 . 

ANNEXE 1 
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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 . 

1 O. 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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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, Academiei 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 Chişinău , 

Moldova Republic, Chişinău, phone 022 - 498924, 

- 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 4064142492, e-mail : cfirea@yahoo.com 
Câinie: phone 4058 747220 
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ÎN LEGĂTURĂ CU TEZAURUL SIFNIENILOR DIN DELPHI 
GEOMETRIE ŞI METROLOGIE 

MONICA MĂRGINEANU CÂRSTOIU 

Este binecunoscut faptul că tezaurul ridicat de sifnieni la Delphi este un monument cu totul excepţional al arhaismului grec. 
Unii merg până la a crede că în arhitectura lui1 se întrevăd în mare măsură cele trei calităţi pe care Gruben le atribuie templului 
grec: ,„ „ autarhia, structura plastico-corporală şi nu spaţială, şi tectonica2 structurii sale, sunt trei aspecte ale unei existenţe ; ele 
se condiţionează pe rând, se intercondiţionează deci în aşa fel încât această triadă , acest inel să fie perfect legat, perfect închis"3. 
Vom arăta în studiul acesta câteva din rezultatele observaţiilor personale cu privire la monumentul amintit. Ele sunt direct înrudite 
cu acel „instrument" pe care Gruben îl consideră unicul posibil , singurul pe care-l avem la îndemână pentru a reuşi să deschidem 
o fereastră spre cosmosul unei asemenea arhitecturi : măsurătoarea exactă . 

În paragraful referitor la problemele de metrologie privind tezaurul sifnienilor4 autorii conchid : ,,Inutile de creuser davantage: ii 
este evidente que le Tresorde Siphnos n'a pasete construit selon une unite de mesure claire. Bien au contraire, et nous le verrons 
mieux infra, ii etait tout a fait possible de bâtir le Tresar sans „pied", simplement en utilisant le cas echeant des lattes, ou par 
transmission directe des mesures; avec une matiere aussi heterogene que la nâtre, c'etait meme la seule methode envisageable, 
surtout pour Ies assises moulurees, car n'oublions pas que Ies Grecs ne connaissaient que Ies fractions simples''. Pe lângă 
această concluzie cu totul şocantă privind nonutilizarea unei unităţi de măsură în dimensionare, două au fost observaţi ile care au 
stat la baza analizei de faţă . Ele au fost făcute chiar de autorii studiului citat. Prima se referă la existenţa unui pătrat caracteristic 
elevaţiei : înălţimea măsurată de la nivelul euthynteria-ei până la partea superioară a geison-ului orizontal este echivalabilă cu 
lărgimea monumentului considerată între zidurile propriu-zise. A doua observaţie se referă la corelarea geometrică dintre lărgimea 
(la partea inferioară) a porţii (portalului) şi înălţimea deschiderii golului, bazată pe o diagonalizare dublă. (-13) (Tab.1 ). 

În consecinţă ne-am pus întrebarea dacă la baza compoziţiei planului şi faţadei monumentului nu există un suport geometric 
mai elaborat decât lasă să se înţeleagă autorii studiului citat. Dacă elaborarea compozi ţiei ansamblului ar fi fost dirijată în funcţie 
de un suport geometric, atunci acesta poate constitui motivul pentru care cercetarea unităţii de măsură a întâmpinat dificultăţi care 
la o primă vedere au părut insurmontabile. 

Tabel 1. Observaţiile după G. Daux - E. Hansens 

Referinţa Dimens. cm Corelaţii Control cm Diferenţa cm I % 

L T = Lung . plan 859,2 IT../2 879,649 20,44 I 2,37 

(toichobat) 

L T = Lărg . plan 622,1 LTl../2 607,637 14,46 I 2,32 

(toichobat) 

Lm = Lărgime ziduri 604,5 lm=H 605,8 1,3 I 0,21 

H = lnă lţ . Euth.- 605,8 lm=H 604,5 1,3 I 0,21 

lacrimar.sup. 

Po = Lărg . porta hi.- 174,5 

Hp = lnălţ . portal 301,5 Po../3 302,242 0,73 I 0,24 

În cele ce urmează vom descrie natura suportului geometric care a stat la baza concepţiei de proiectare, aşa cum a rezultat el 
din cercetările noastre. Pentru a demonstra existenţa lui vom apela, în primul rând, la controlul dimensional al corelaţiilor 

geometrice care, în opinia noastră , îl definesc. Vom utiliza în exclusivitate dimensiunile prezentate în studiul citat ş i, desigur, 
expresia aritmetică a construcţiilor geometrice pe care noi le propunem (tab. 1-3). Trebuie spus de la bun început că , în ansamblul 
lor, corelaţiile geometrice în discuţie pot fi grupate în două categorii : unele sunt principale, iar altele derivate (consecinţe 
geometrice ale primelor). Cu toate acestea, în tabelele (1-3) nu vom urmări o ierarhizare a corelaţiilor observate. Studiul nostru 
va decoda corelaţiile geometrice, care reflectă în cea mai mare măsură concepţia generatoare a modalităţilor specifice de 
extravertire în corporalitatea plastică a monumentului a unor idei care nu s-au limitat nici pe de parte la arhitectură6 , dar şi - în 
măsura posibilităţilor - punerea în evidenţă a particularităţilor care prin consecinţele lor oferă posibilitatea unei cât mai simple 
transpuneri în practică a proiectului monumentului. Corelaţiile derivate devin extrem de revelatoare în această privinţă . Printre 
caracteristicile interne ale compoziţiei arhitecturale, mult discutatul rol al diagonalelor se arată a fi determinant în procedeele de 
constituire a suportului geometric. 

Fireşte , studiul pe care îl prezentăm nu este exhaustiv. El îşi propune să sugereze câteva repere pentru o posibilă cercetare 
mai amplă a geometriei care, după părerea noastră, a stat la baza proiectului ansamblului monumentului. Ideea care ne-a condus 
a fost aceea de a încerca să nu ne limităm în a cerceta exclusiv variabile extern?. Cu alte cuvinte, nu ne vom limita să punem în 
evidenţă rapoarte interesante între elemente dimensionale vizibile (explicite). Vom explora acel suport geometric intern8 care, prin 
consecinţele sale mai mult sau mai puţin directe generează rapoartele interesante. Prin însăşi natura sa un asemenea suport 
aparţine gândirii , concepţiei legate de realizarea compoziţiei arhitecturale, dar ş i habitudinilor implicate în modul de dirijare şi 
organizare a desenului .s Limitele dincolo de care un asemenea suport geometric nu mai caracterizează exclusiv concepţia 
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compoziţional arhitecturală ci intervine pur şi simplu ca instrument al desenului, sunt dificil de stabilit şi nu pot face obiectul 
studiului de faţă . 

a) Toichobatu110 (tab. 2„ fig. 1-2). Conform ipotezei noastre, suportul geometric al compoziţiei planului fixează în primul rând 
planul toichobatului. Plecând de la observaţia că unghiurile pe care le determină diagonala planului faţă de laturi11 măsoară 
35,906° (şi complementarul 54,09°) fiind suficient de apropiate faţă de măsurile unor unghiuri implicate în construcţia unui 
pentagon înscris în cerc12, am considerat posibilă ipoteza conform căreia laturile dreptunghiului planului au fost construite utilizând 
o asemenea construcţie geometrică . Într-adevăr (v. tab . 2) se poate considera că lărgimea planului (lt) este echivalentă cu latura 
pentagonului regulat (L'5), iar lungimea (L T) cu două apoteme (2A '5) , în condiţiile în care diametrul cercului în care acesta este 
înscris este chiar diagonala planului (Op) . - Între diagonala planului general (Op) şi diagonala pronaosului (exterioară) (Dep) există 
un raport de medie şi extremă raţie (1 ,6172=-1 ,618) . Această relaţie este rezultatul unei construcţii geometrice analoage cu aceea 
care generează raportul dintre laturile planului toichobatului : construind un cerc a cărui rază este diagonala pronaosului şi 
înscriind în el un pentagon regulat, una din laturile acestuia trece prin punctul de intersecţie al diagonalelor planului , iar unul din 
vârfuri intersectează latura lungă a planului într-un punct care determină adâncimea pronaosului (fig. 1-3). Putem constata că 
apotema acestui pentagon (a '5) este echivalentă cu jumătate din diagonala planului (fig . 1,3), iar direcţia sa coincide cu a 
diagonalei. Această observaţie devine extrem de preţioasă datorită faptului că oferă pentru controlul trasării pe teren a planului o 
cale simplă pentru poziţionarea zidului pronaosului (fig . 2) : este suficient ca prin punctul de intersecţie al diagonalelor planului să 
se ridice o dreaptă perpendiculară pe una din diagonale. Punctul în care ea intersectează latura opusă corespunzătoare determină 
poziţia în plan a liniei zidului pronaosului1 3. 

O altă consecinţă a relaţiilor descrise anterior este că adâncimea pronaosului (Ap) este echivalentă cu a treia parte din 
lărgimea planului. 

b) Dimensiuni ale cellei şi pronaosului la asiza de bază O şi asizei 114 (tab. 2) 
Lungimea cellei (LC) este echivalentă cu jumătate din diagonala planului şi cu apotema (a 'S) . Între lungimea interioară a 

pronaosului (LP) şi lungimea toichobatului există o relaţie de diagonalizare simplă15: considerând o unitate dimensională 
echivalentă cu a patra parte din lungimea toichobatului şi construind un triunghi dreptunghic cu catetele egale cu una şi respectiv 
două asemenea unităţi, ipotenuza va fi egală cu lungimea interioară a pronaosului (fig. 5) . În acelaşi timp, lungimea pronaosului 
este egală cu înălţimea până la partea superioară a geison-ului (HI) . 

Tabelul 2. 
L'5 = 623,504 cm; A'5 = 429,090 cm; a'5 = 530,649 cm= Dp/2 (diff. 0,29 cm= 0,04%) 
0 = 1,618; 01=0,618 

Referinţa Dimensiuni Corelaţii Control cm Dif. cm I% 

cm 

Op = Diagonala Toich . 1060,77 201LT 1061 ,971 1,2IO,11 

LT= Lung. Toich . 859,2 2A'5 858 ,12 1,01/0,11 

IT= Toich . Lărgime 622, 1 L'5 623,5 1,4 I 0,22 

Dep = Diag . Pronaos 655,919 01Dp 655,55 0,36 I 0,05 

(ext) 

Ap =Adâncime 207,9 L'5/3 207,834 0,06 I 0,03 

Pronaos IT/3 207,366 0,53 I 0,25 

LC = Lung. Cella 531 Op/2 530,385 0,615 I 0,11 

a'5 530,649 0,35 I 0,06 

LP = Lung . Pronaos 480,1 LT'1514 480,29 0,192 I 0,04 

5H/16 480,25 0,1 5 I 0,03 

c) Marele pătrat (tab. 3). Pătratul observat de G. Daux şi E. Hansen reprezintă nucleul geometric esenţial al arhitecturii 
monumentului. Diagonala acestui „mare pătrat" (OGG) poate fi considerată egală cu lungimea toichobatului. 

În cercul corespunzător marelui pătrat1s se înscrie pentagonul regulat (L5) şi cel stelat (L5*) (fig . 9, 1 O) . Acestea sunt figurile 
geometrice care focalizează multitudinea de corelaţii sesizabile în geometria arhitecturală a tezaurului. Se poate observa că 
laturile (vârfurile) poligonului stelat determină interaxul central şi fixează înălţimea sub lăcrimar, linia superioară a soclurilor 
cariatidelor17 şi linia superioară a frizei cu rozete a portalului. Dacă transpunem aceste figuri geometrice în plan (fig . 4, 6, 8), astfel 
încât centrul cercului să fie fixat la intersecţia diagonalelor planului toichobatului) se constată că vârfurile pentagoanelor stelate18 

determină poziţia interaxului central (/O), unul din vârfuri determină linia exterioară a zidurilor, iar altul determină poziţia liniei 
interioare a pereţilor cellei (fig . 4, 8) . Se poate constata cum caracteristicile de plan ale cellei sunt gândi~e independent d~ 
grosimea zidurilor. Odată stabilit interaxul central , distanţele până la liniile interioare ale antelor (/1) se pot obţine pe baza relaţ1e1 
de diagonalizare simplă existentă faţă de adâncimea pronaosului: semidiagonala pătratului cu latura egală cu adâncimea 
pronaosului este egală cu distanţa dintre axele soclurilor şi linia (interioară) a antelor19 (Tab. 3, fig . 4, 6a) . 

Este interesant că poligonul stelat înscris în cercul „marelui pătrat" conţine chiar în „miezul" său informaţia referitoare la măsura 
interaxului central (fig . 4, 8, 9, 1 O, 13): diametrul cercului înscris în micul pentagon central (/5) (rezultat la intersecţia laturilor 
pentagonului stelat) este egal cu măsura interaxului central. Măsura laturii pentagonului stelat înscris în acest cerc (15*) este foarte 
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apropiată de lărgimea la bază a golului porţii în timp ce înălţimea pentagonului determină lărgimea golului la partea superioară . 

Alte observaţii: - Consecinţele realizării acestui tip de compoziţie geometrică sunt extrem de semnificative în privinţa 

posibilităţilor pe care le oferă pentru o transpunere pe teren fără dificultăţi a planului . Poziţia interaxelor se poate obţine în funcţie 
exclusivă de adâncimea interioară a pronaosului , fără a desena pe teren decagonul sau pentagonul stelat. Este suficient să 
ducem din colţurile cellei arce de cerc cu raza egală cu lungimea pronaosului pentru ca la intersecţia lor cu cercul marelui pătrat 
(fig . 7b) să se obţină punctele corespunzătoare interaxului central (fig . 4) . Prin aceasta se poate obţine la trasarea pe teren inclusiv 
grosimea zidurilor longitudinale ale tezaurului. Chiar şi poziţionarea (trasarea pe teren) propriu-zisă a dreptunghiului interior al 
cellei poate fi executată în funcţie de consecinţele corelaţiilor geometrice arătate . Întrucât zidurile longitudinale pot fi considerate 
relativ egale în grosime, lărgimea cellei nu pune probleme pentru „poziţionarea" pe teren, dimensiunea ei fiind raportabilă prin 
simetrie faţă de axul longitudinal. Dar, zidurile transversale ale cellei nu sunt egale în grosime, ceea ce exclude o raportare prin 
simetrie. Soluţia este însă deosebit de simplă (fig . 7a) : din punctul de intersecţie al diagonalelor planului toichobatului se consideră 
pe axul longitudinal (înspre partea unde va fi ridicat peretele posterior) o distanţă egală cu jumătate din diagonala dreptunghiului 
cellei. Acel punct marchează poziţia peretelui interior. În acest fel grosimile zidurilor, din punct de vedere metrologic, apar ca 
derivate, direct dependente de suita unor operaţii simple, de natură geometrică20. 

Se poate evidenţia încă o dată valoarea diagonalei planului în compoziţie . Atât pentagonul marelui pătrat (L5) cât şi pentagonul 
stelat al cercului interaxului (15*) sunt corelate faţă de diagonală, echivalând cu a treia şi respectiv a patra parte din aceasta 
(tab. 3) . 

Dimensiunea laturii soclurilor cariatidelor (/s) pare a fi egală cu a treia parte din adâncimea pronaosului, pe când înălţimea 
soclurilor este a doua parte din această adâncime. 

d) Integrarea porţii În compoziţia faţadei21 (fig. 4, 6b, 11, 12, 13, 14). Pe lângă marele pătrat mai există şi alte figuri analoage 
care au un rol important în compunerea faţadei . De o parte şi de alta a axului median se află două „pătrate" simetrice (fig . 13-14) 
care pot cuprinde pentagoanele cu vârfuri aşezate pe linia superioară a soclurilor cariatidelor, pe liniile corespunzătoare zidurilor 
exterioare şi pe linia superioară a ancadramentului golului uşii (fig . 11 )22. Diametrele verticali ai cercurilor determină liniile laterale 
ale dreptunghiului care încadrează ansamblul portalului23. în consecinţă, liniile care corespund extremităţilor frizei portalului, linia 
arhitravei şi linia superioară a soclurilor determină un pătrat analog celor două anterioare. Diagonalp unui pătrat mic al faţadei 
(dm = 443, 19cm) este echivalentă cu jumătate din diagonala dreptunghiului exterior al cellei (DEC) (fig. 13, 15). 

între lărgimea porţii (Po) şi lungimea zidului din care face parte (LP) există o relaţie de dublă diagonalizare (tab. 3, fig . 12). În 
ceea ce priveşte corelarea golului porţii cu elementele planului , cele mai simple şi mai consistente relaţii sunt stabilite faţă de 
lărgimea totală a planului şi faţă de diagonala interioară a pronaosului. Considerând un segment egal cu a opta parte a lărgimii 
toichobatului, atunci lărgimea porţii este echivalentă cu diagonala unui dreptunghi care are laturile egale cu unul şi respectiv două 
asemenea segmente (fig . 12). În acelaşi timp, lărgimea porţii este egală cu a treia parte din diagonala interioară a pronaosului24 

(fig . 5) . 
Alte detalii ale porţii. Pe lângă relaţia de diagonalizare dublă observată de G. Daux şi E. Hansen2s, (tab. 1), se mai pot observa 

o serie de corelaţii geometrice simple (fig. 12), care sunt în ultimă instanţă consecinţe mai mult sau mai puţin directe ale organizării 
compoziţiei în funcţie de pentagoanele descrise. De exemplu: 

- Înălţimea totală a portalului până la linia superioară a frizei cu rozete (Hp) este simplu corelată cu lărgimea golului la bază 
(Hp=2,(33) Po) . Între lărgimea superioară a golului uşii (po) şi înălţime există o relaţie derivată dintr-un raport armonic: po = Hp( '12-
1 ). între înălţimea golului (hp) şi înălţimea totală a portalului există o relaţie de diagonalizare simplă (hp = Hp "1513) . între lărgimea 
ancadramentului porţii şi înălţimea registrelor superioare există o relaţie de medie şi extremă raţie : 40,6( 40,8)cm / 64,9cm=0,62=
~1 26. Lărgimea portalului până la exteriorul consolelor este jumătate din înălţimea monumentului de la toicobat până la partea 
superioară a geison-ului orizontal. Pe de altă parte există o corelare a portalului cu interiorul cellei. Înălţimea Hp este în relaţie 
directă (de diagonalizare simplă) cu latura pentagonului înscris în cercul care are ca diametru lărgimea interioară a cellei. Înălţimea 
totală (Hp) este corelată inclusiv faţă de lungimea toichobatului : luând o unitate egală cu a treia part~ din lungimea toichobatului 
şi construind un pătrat cu această latură, diagonala pătratului va fi echivalentă cu înălţimea (Hp = LT "1213) . Lărgimea frizei cu 
rozete este echivalentă cu 3 din înălţimea totală a portalului27. Între lărgimea totală a porţii la bază (inclusiv ancadramentele) şi 
înălţimea totală a portalului exista un raport de medie şi extremă raţie : (174,5+40,6+40,6cm)/407,2cm = 0,62 =-0,618 = ~ 1 

Este de aşteptat ca înălţimea portalului să fie corelată geometric şi cu înălţimea monumentului. într-adevăr, Înălţimea portalului 
este echivalentă cu jumătate din diagonala unui pătrat care are latura egală cu Înălţimea monumentului (fără fronton) : Hp=HI "1212 
(tab. 3) . Implicit, rezultă că înălţimea totală a monumentului (fără fronton) este corelată inclusiv cu planul cellei : latura pentagonului 
înscris în cercul cu diametrul egal cu lărgimea interioară a cellei este echivalentă cu jumătate din înălţime (Hll2 = L5c)2B. 

Elementul unificator care caracterizează integrarea golului uşii în ansamblul faţadei este diagonala (D) dreptunghiului format 
de lărgimea toichobat-ului şi înălţimea până la partea superioară a golului uşii (fig . 14): diagonala (D) trece prin centrul unui pătrat 
mic şi prin vârful exterior al soclurilor cariatidelor, iar intersecţia ei cu axa mediană a monumentului coincide cu un punct de 
intersecţie a laturilor pentagoanelor stelate (mari) . După cum vom arăta mai jos, această diagonală este egală cu înălţimea totală 
(cu fronton) a tezaurului. Ea este corelată inclusiv cu diagonala planului toichobatului, printr-un raport 2/3. O legătură interesantă 
între plan şi faţadă se concentrează şi în diagonala dreptunghiului fundamental, format de lărgimea toichobatului şi linia inferioară 
a arhitravei (Da); diagonala (Da) este egală cu diagonala pătratului construit pe semidiagonala planului (tab. 3) . 

Înălţimea totală a faţadei (cu fronton) 
Înălţimea frontonului până la sima (de la lăcrimar până la partea superioară a geisonului rampant )este 87 cm2s, iar împreună 

cu sima (87+-23,9) cm= 110,9 cm. Înălţimea de la euthynteria până la vârful frontonului măsoară deci -(605,8+110,9) cm= 716 ,7 
cm. Aşadar înălţimea până la coama acoperişului (Hct) poate fi aproximată la - 705- cm, adică 2/3 din diagonala planului3o. 

În concluzie, s-ar putea spune că dimensiunile generale ale planului (la toichobat) şi Înălţimea (şi lărgimea) faţadei principale 
sunt direct dependente de diagonala planului: În timp ce lărgimea planului (implicit a faţadei) şi lungimea sunt corelate prin 
pentagonul Înscris În cercul cu raza egală cu semidiagonala, Înălţimea totală a monumentului (cu fronton) este 213 din diagonala 
planului. 

Se poate constata că ansamblul corelaţiilor descrise sunt o consecinţă a faptului ca atât planul cât şi faţada sunt dirijate de un 
suport geometric comun şi anume bazat pe pentagonul (şi figurile din aceeaşi „familie", pentagonul stelat sau decagonul) înscris 
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fie în cercul cu diametrul egal cu latura marelui pătrat (L4) , fie în cercul cu diametrul ridicat pe semidiagonala planului, fie pe 
diagonala pronaosului sau a cellei. Între toate acestea există o legătură geometrică clară : pe de o parte diametrele cercurilor în 
care sunt înscrise reprezintă diagonalele principale ale planului şi faţadei : a planului general al toichobatului , al pronaosului , al 
cellei şi al marelui pătrat al faţadei (fig . 15). Pe de altă parte, aceste diagonale pot fi considerate ca direct dependente de 
diagonala planului (Op) : ele pot fi construite pornind de la aceasta prin rapoarte de medie şi extremă raţie . În general, diagonalele 
dreptunghiurilor fundamentale ale planului şi faţadei sunt corelate direct cu diagonala planului, prin construcţii geometrice simple, 
bazate pe diagonalizări simple (fig . 15). În tabelul următor este completată seria argumentelor de natură dimensională, care susţin 
ipotezele noastre. 

Tabel 3. 
Ap = adancimea Pronaosului = 207,9 cm; dp = diagonala interioară a pronaosului = 523, 18 cm; dm = diagonala pătrat mic 

(faţadă) = 443, 19 cm; DEC = diagonala exterioară a cellei = 881,961 cm; OGG = diagonala marelui pătrat = 855,81 cm; O = 
diagonala lărgime toichobat: lăţime gol uşă= 711,36 cm, Oa= diagonala lărgime toichobat: înălţime pînă la arhitravă= 749,82 cm; 
L5 = 355,3 cm = Dp/3 (diff. 0,99cm); L5* = 576,2 (574,9) cm; L10 = 186,8 cm; 15* = 176,89 cm = Dp/6 (diff. 0,09 cm); L5c = 
286,8 cm (286, 13 cm) 

Dimensiuni Corelaţii Control Diferenţă 

cm cm cm/% 

Ap -.1212 146,985 0,185/0,12 

11 = dist.(10-ante) 146,8 0,31 /0,21 

147,3 lo-.110/4 147,04 0,24 / 0,16 

0,26 / 0,17 

Io = lnterax Central 186 L'10 186,7 0,7 I 0,37 

dp-.1214 184,944 1,055/ 0,56 

L5 355,19 Dp/3 353,59 1,6/0,45 

H 605,8 LT-./2/2 607,45 1,65 / 0,27 

HI 576,3 L5* 574,9 1,4 / 0,24 

576,2 O, 12 / 0,02 

Hei -705 415* 707,56 2,56 / 0,36 

H/12 288,15 L5c 286,83 1,32 I 0,45 

Ls = Lărgime socluri 69 Ap/3 69,3 0,3/0,43 

Hs = lnălţime soclu 102,9 Ap/2 103,95 1,05 / 1,02 

LF(-.12-1) 102,54 0,36 /0,34 

dp/3 174,39 0,1 /0,06 

1r..J510 173,88 0,61/0,35 

Po = Lărge . Porte U 174,5 LP( -.13-1)/2 175,71 1,21 /0,69 

15* 176,8 2,3/1 , 311 .99/1,14 

IC../214 172,508 0,62 / 0,35 

LF-.1212 175,12 

Hp(../2·1) 168,58 1,2 /0,76 

H* 168.23 0.93 / 0.55 

Po = Larga. portefl 167,3 /l<p/6 167,75 0,45 / 0,27 

Ap<p/2 168,19 0,89 /0,53 

lo-.113/4 167,65 0,358 /0,21 

< po-.J3 302,23 0,731 0,24 

Hp../513 303,5 210,66 

Hp 301 ,5 L5d10/3 302,31 0,81/0,26 

301 ,6 O, 1 I 0,Q3 

Lm/2 302,25 0,751 0,24 

H/2 302 ,9 1,4/0,46 

LF = Lung. friză poartă 247,7 Po-.12 246,743 0,95 / 0,38 

c = Dist. Ante-friza 116,2 Ap-./514 116,21 0,01/0,00 

portii ionique Larga.Ir. -./2/3 116,74 0,54 I 0,47 

LC ~3 286,386 1,61 /0,56 

F1 = Lărg . friză poartă 288 L5c 286,8 1,2 /0,41 

+lărgime console H/12 288,15 0,15 / 0,05 

înălţime ancadramente 40,8 LF/6 41 ,28 0,48 / 1,18 

poartă ionică 

Ht-l212 407,44 0,24 / 0,05 

2,(33)Po 407,16 O,Q3 / 0,0 

Hp = înălţime portal 407 ,2 L5c ..J2 404,59 2,61/0,64 

405,57 1,63 /0,4 

LT-.1213 404 ,96 2,23 / 0,54 

Ha = înălţ . Antablament 157,7 om../2/4 156,67 1,03 / 0,65 

Om 443,19 DEC/2 440,98 2,21/0,49 

DGC 855.81 LT 859,2 3,39 / 0,39 

D 711,36 2Dp/3 707.18 4,18 / 0.58 

Da 749,82 Dp../2/2 749,96 0,14 / 0,02 

DEC 881 ,961 5Dp/6 883,97 2,01/0,22 
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d) Ipoteză în legătură cu metrologia. 
Ipoteza descrisă anterior consideră planul toichobatului ca nivelul esenţial, originar, în stabilirea suportului geometric. 

Diagonala planului este la rândul său elementul linear faţă de care sunt corelate principalele caracteristici, constituind într-un fel 
elementul unificator (numitorul comun) al geometriei ansamblului. Prin urmare este firesc ca măsura acestei diagonale să ofere 
indicii în legătură cu o eventuală unitate de măsură (sau unitatea de proiect). Se poate constata că a 24-a parte din această 
dimensiune „ primordială" a planului este 1060, 77 cm/24 = 44, 198 cm reprezentând Cotul unui picior de -29,465 cm31 (tab. 4, fig . 
1, 15). în tabelul următor este raportată această unitate de măsură la unele dimensiuni principale ale monumentului. Având în 
vedere tipul relaţiilor geometrice pe baza cărora este generată compoziţia arhitecturală a monumentului, este de sperat că vom 
afla inclusiv tipul de aproximare în epocă , prin numere întregi, a unor numere iraţionale . Nu este de aşteptat să aflăm însă 
raportări consistente faţă de unitatea de măsură la toate nivelele dimensionale (unele grosimi de ziduri, muluri32 etc). Firesc ar fi 
însă, ca pe de o parte, laturile pentagoanelor principale, diagonalele descrise ca având un rol important în închegarea suportului 
geometric, să fie exprimabile prin diviziuni convenabile ale unităţii propuse. Acelaşi lucru este valabil pentru dimensiunile 
principale ale monumentului finit, necesar a fi transmise pentru execuţie . În tabelul următor se vede clar că aceste deziderate 
sunt surprinzător de eficient exprimabile în unitatea propusă. 

Tabel 4. 
1 Cot= -44,2 cm (1 P =-29,46 cm) 

Dimens . Dimens. Dimensiune Diferenţa 

cm 1C a ideală cm cm/ % 

Dp 1060,77 24 1060,8 0,0 I 0,0 

(36P) 

LT 859,2 19, 5 861,9 2,7 I 0,31 

IT 622,1 14 618,8 3,3 / 0,53 

Dep = diag.exte .pron. 655,919 15 663 7,08 / 1,07 

Ap 207 ,9 4,6(6) 206,26 1,63 / 0 ,78 

(7P) 

LC = Largeure int. cella' 486 11 486,2 0,2 / 0,04 

488 1,8 I 0,36 

LC = Longeure int. cella 531 12 530,4 0,6 / 0,11 

DGC( diag .grand cane) 855 ,81 19,(33) 854 ,53 1,27/0,14 

(29P) 

H 605,8 13,6(6) 604 ,066 1,73 / 0,28 

604,5 0,43 / 0 ,07 

dm (diag. pătr. mic) 443,19 10 442 1,19 / 0,24 

DEC ( diag . ext. cella) 881 ,961 20 884 2,03 / 0,23 

D 711,36 16 707,2 4,16/0,58 

Da 749,82 17 751,4 1,58 / 0,21 

Lărgime terasă 486,7 11 486,2 0,5 / 0,10 

Lungime terasă 617,2 14 618,8 1,6 / 0,25 

HI= inălţ . toich.-geisonfl 576 ,3 13 574,47 1,8 / 0,3 

He= lnălţ. Toich. arhitr. 418,6 9,5 419,9 1,3 / 0, 31 

HI= lnălţ . fără fronton 576,3 13 574,6 1,7 / 0,29 

Hf = I nălţime totală ( cu max716,7 16 707,2 9,5 / 1,32 

Fronton) min705 2,2 / 0,31 

11 147,3 3,(33) 147,33 0,03 / 0,02 

146,8 0,53 / 0,36 

adâncime Pron. asiza I 199 4,5 198,9 0,1/0,05 

lung . Toich. asizal 841,4 19 839,8 1,6 / 0 ,19 

lărgime Toich. asiza I 604,3 13, (66) 604 ,06 0,23 / 0,03 

lungime fr. + console 288 6,5 287,3 0,7 I 0,24 

(portal) 

L5 356,08 8 353,6 2,48 / 0,69 

355,316 1,71 I 0,48 

L5* 576,15 13 574,6 1,55 I 0,26 

L'5 623,5 14 618,8 4,7 I 0,75 

L5c 286,8 6,5 287 ,3 0,5 / 0 ,17 

286,13 1,17/0,4 

a'5 530,649 12 530,4 0,24 / 0 ,04 

15* 176,89 4 176,8 0,0910 ,05 

1. Cele două măsuri corespund informaţiei din Siphnos , 1, p. 235 , n. 13 şip . 90 , fig . 73 
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Observaţii: nu este exclus ca unele dimensiuni să se raporteze în aceeaşi manieră geometrică şi faţă de unitatea 1 C--44,2cm. 
De exemplu: 

1 C2 = 62,49 cm = -grosimea antelor (diff. 0,29cm) = - grosime zid pronaos (plus astragal) (diff. 0,99cm) 
2C2 = 124,99 cm= - distanţa portal-astragal (diff. 0,4 cm)34 
3C2 = 187,49cm=-L10 (=10) (dif. 0,79 cm) 
103 = 76,55 cm= lărgime capitel antă (diff. O, 15 cm şi 0,05 cm)35 
2) Pentagonul stelat care acţionează ca un generator comun al compoziţiei planului şi faţadei , pare să fie conceput ca o de 

„dilatare" geometrică a unităţii de măsură utilizate. S-a arătat anterior că diametrul cercului faţă de care este circumscris micul 
pentagon central (determinat de intersecţia laturilor unui pentagon stelat) corespunde măsurii interaxului central. Am arătat de 
asemenea că latura pentagonului stelat (15*) înscris în acest cerc măsoară exact patru Coti. Acest lucru nu poate fi întâmplător, 
pentru că însăşi măsura unei asemenea unităţi (Cotul) se regăseşte în interiorul acestei figuri geometrice: pentagonul înscris în 
cercul următor (L5)36 are latura egală cu două unităţi de măsură , iar latura unui pentagon înscris în cercul construit pe o singură 
apotemă (15) este egal cu 1 Cot! (fig . 16) 

Tabel 5. 
1C = -44,2 cm 
2R = 15 = 186 cm (= L 10 = 10)15* = 176,89 cm= 4C ; 15 = 109,328 cm; a5 = 75,238 cm; 
2R' = a5 /5 = 1Cot 

Dimensiuni Corelaţia Control 

cm 

15* 176,89 4E 176,8 

L5 88,44 2E 88,4 

15 44,22 1E - 44,2 

(~ 1 F=29,48cm) 

Eroare 

cm 

0,09 I 0,05 

0,04 I 0,04 

0,02 

În concluzie putem spune că am depistat un suport geometric coerent, unitar, care poate fi considerat un fel de numitor comun 
al faţadelor şi planului , iar procedeele de dirijare ale compoziţiei pentru plan şi faţade este conform unei aceleaşi famili i de operaţii 
geometrice. Prin acest suport geometric legăturile dintre elementele principale ale planului şi faţadei se coagulează într-o unitate 
compoziţională în care unul din scopuri apare cu evidenţă tocmai datorită utilizării pentagoanelor, şi anume crearea de rapoarte 
frumoase, acest loc comun al tendinţelor spre exprimate prin arhitecturii antice greceşti. Consistenţa direcţionării lor spre exterior, 
în corpul arhitectural „vizibil'', este în mare parte şi reflexul , iradierea în corpul plastic finit al caracteristicile „miezului" invizibil , al 
suportului geometric. Prin medierea acestuia ni se devoalează o parte importantă a gândirii arhitecturale căreia i se datorează 
arhitectura unui monument preţios . Variabilele interne (caracteristicile „geometriei" interne) generează un tip particular de 
interdependenţă între diversele membrături arhitecturale, cu valoare estetică evidentă. Existenţa acestui suport geometric, precum 
şi corelarea specifică între plan şi faţade , au fost demonstrate prin control dimensional , singurul , care poate argumenta astfel de 
ipoteze. Util izarea dirijată a pentagoanelor şi figurilor geometrice implicate, (pentagonul stelat, decagonul) nu este un act singular, 
excepţional , în arhitectura antică greacă37 . Ele au calitatea , ca prin dirijări specifice în compunerea unei compoziţii , să genereze 
la „exterior" rapoartele interesante, bazate direct sau mediat pe partajul în medie şi extremă raţie . 

Un al doilea rezultat al studiului de faţă considerăm a fi evidenţierea clară a rolulu i diagonalelor în compunerea ş i dirijarea 
compoziţiei arhitecturale, completând astfel suita unor cercetări mai vechi , în care am încercat să punem în valoare acest lucru 
în compoziţia capitelelor ionice şi dorice. 

Depistarea caracteristicilor interioare, de natură geometrică , ale compoziţie ne-a condus şi la posibilitatea de a argumenta o 
ipoteză despre utilizarea Cotului în dimensionare. în această privinţă trebuie să mărturisim că nu ne poate surprinde eşecul 
în registrat anterior în încercarea de a depista unitatea de măsură . De altfel el a fost mărturisit fără echivoc de autorii importantului 
studiu monografic dedicat Tezaurului Siphnienilor din Delphi şi citat de noi la începutul acestor rânduri. A căuta o unitate de 
măsură (sau de proiect) care a stat la baza unei compoziţii arhitecturale gândite pe baza unui suport geometric intern elaborat, 
prin simpla raportare a unei unităţi exclusiv faţă de dimensiunile „exterioare" , vizibile, lineare, ale monumentului finit este deseori 
o întreprindere cu puţin i sorţi de izbândă , rezultat al aplicări i unei metode inadecvate. Pentru a înlătura cel puţin o parte a 
echivocului care secondează uneori cercetările asupra metrologiei (sau unităţilor de proiect) şi fireşte , înainte de a propune un ităţi 

netradiţionale , se impune ca necesară cercetarea caracteristicilor in terne, a variabilelor interne reflectate de calitatea ş i 

caracteristicile suportului geometric, care se propagă în suita acelor variabile exterioare (în deosebi rapoarte şi proporţii) a căror 
cercetare este atât de atractivă şi deseori productivă în ceea ce priveşte arhitectura antică . Este firesc ca acest suport geometric 
să conţină informaţia consistentă în privinţa procedeelor de aplicare a unităţilor de proiect sau de măsură . 

Modul în care este înţeles acest suport geometric poate fi desigur, variat. Dar, cazul particular al arhitecturii tezaurului 
Siphnienilor nu constituie, desigur, şi unul singular. De altfel , cercetarea arhitecturii altui tezaur, al Cyrenienilor, l-a condus pe J. 
Bousquet la depistarea unei geometrii interne, pe care însă s-a limitat să o considere un fel de încriptare de excepţie a 
cunoştinţelor matematice ale unui mare geometru3s. Noi nu credem că în cazul tezaurulu i Siphnienielor, după cum nici în cel al 
celu i din Cyrene, ar fi vorba de o exprimare criptică a unor cunoştinţe matematice, sau de un caz neobişnuit de aplicare a 
geometriei într-o compoziţie arhitecturală . 

Manevrarea relaţiilor geometrice trebuie să fi fost un loc comun în ansamblul procedeelor care au făcut posibilă în antichitatea 
greacă exprimarea arhitecturală39 , cu alte cuvinte în proiectarea de arhitectură4o. O parte din acele procedee care au susţinut 
dezvoltarea, urmărită cu fermitate , a unei arhitecturi care a avut ca scop „congruenţa, identitatea între formă şi fiinţă , între formă 
şi ex istenţă" 41 · 
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NOTE 

1. Cunoscută în primul rând datorită monografiei de arhitectură a lui G. Daux şi E. Hansen (v. infra, n. 4) care a încununat, în anii 1987, decenii de cercetare 
asiduă şi care stă la baza studiului de faţă . 

2. Tectonica avea pentru greci alt înţeles decât cel pe care îl utilizam, eronat după unele păreri , astăzi. „ Tekhtosine" desemna la început arta şarpantierului 
care ştie conecta cu precizie lucrurile. Acesta a fost cazul grecilor: ştiau conecta, nu tolerau lucrurile obscure, lipsite de claritate . Aşadar, limpiditatea compoziţie i, 
claritatea articulaţiilor, acel ceva care este mai mult decât o abilitate tehnică , poate fi definit oarecum prin cuvântul tectonică (Gottfried Gruben, Die Tempe/ der 
Griechen, MOnchen, 1966/1976, p. 9.) 

3. Sau, cum spune Platon, "yevecn~ E l~ ovcnav" (apud G. Gruben, op. cit, p. 10-11) 
4. Georges Daux, Erik Hansen, Le Tresor de Siphnos, Fouilles de Delphes, li, 1987, 1, p. 235-236 (în continuare , Sifnos, 1) 
5. Siphnos, 1, loc. cit 
6. Şi care, cum am arătat şi cu ocazia altor studii , şi-au aflat prilejul ideal de a fi „experimentate" în arhitectura greacă (M. Mărgineanu Cărstoiu , Der Theos 

Megas Tempel von Histria die Architektur, DACIA, 33, 1-2, 1989, p. 79-110; Idem, La composition des chapiteaux ioniques, B.C.H„ 121, 1997, p. 175-233; Idem, 
Remarques sur Ies caracteristiques intemes des chapiteaux ioniques: le support geometrique de la composition , Dacia , 40-42, 1996-1998, p. 141-265 şi altele) 

7. Prin variabile exterioare înţelegem caracteristici (rapoarte, proporţii etc.) care se referă la aspectul finit, vizibil al obiectului arhitectural. Variabilele interne 
pot descrie caracteristicile neaduse în vizibil , şi sunt sursa din care germinează variabilele externe (Idem, BCH, 121, 1997, p. 205-207) 

8. Simplu spus , modul în care au gândit „proiectul" operat autorii operei. 
9. Există o diferenţă de substanţă intre suportul geometric înţeles de noi ca suport generator al compoziţiei şi traseele cunoscute sub denumirea oarecum 

echivocă de „trasee regulatoare" (traces regulateurs) , care au un rol mediator, de „ghidare"" (de ex. "L. Frey, La transmission d'un canon,: Leş temples ioniques, 
Actes du colloque international organise par l'Ecole francaise de Rome, !'Institut de recherche sur l'architecture antique du CNRS, Rome, 26-27 mars 1993, 

(1994) p. 160, n. 18. Fireşte, concepţia noastră despre geometria-suport al arhitecturi i antice, nu are nici o legătură cu fabulaţiile despre misterioase limbaje criptice 
care ar fi supravieţuit voracităţii timpului prin încorporarea lor în intimitatea obscură a unor monumente excepţionale . 

1 O. Georges Daux, Erik Hansen , op. cit„ p. 74, fig . 59 
11 . Tangenta unghiului = 622, 1 cm/859,2 cm = O, 724 
12. Respectiv jumătate din valoarea unghiului la centru al pentagonului şi unghiul determinat de rază faţă de latură . Măsura exactă a acestora este 36° şi 

54°. 
13. Transpusă în eroare unghiulară, diferenţa dintre măsura ideală şi valoarea reală este de ::;1 • 
14. Ibidem, op. cit. p. 83, fig. 69; pag . 90, fig. 73 
15. Menţionăm că prin diagonalizarte simplă înţelegem procedeul de construcţie de tipul ../2, ../5, ../1 O, ../13 etc.; prin diagonalizare dublă sunt obţinute construcţii 

care implică două diagonalizări simple succesive, ca de ex . ../3. 
16. Cercul cu diametrul egal cu latura pătratului 
17. Considerate fără plintă 
18. Corespunzătoare de fapt unei laturi a decagonului înscris în acelaşi cerc. in desenele din (fig . 2a , b) sunt redate grupuri de câte două poligoane stelate 

simetrice pentru o mai clară evidenţiere a liniilor monumentului cărora le corespund. in tab. 3 distanţa dintre două vârfuri simetrice este notata cu L10 
19. Astfel , grosimea zidurilor (antelor) rezultă în consecinţă . 
20. Acest lucru nu este de natură să mai uimească pe cei care se ocupă cu arhitectura greacă . Faptul că aceasta nu poate fi înţeleasă şi , în consecinţă , 

explicată, decât pornind de la idee (v. de ex . Gottfried Gruben, Die Tempe/ der Griechen, MOnchen, 1966/1976, passim) face parte din seducţia pe care o exercită 
încă asupra familiei celor care o cercetează şi , în acelaşi timp, din păcate , un prilej de reflecţii eronate , de obicei perpetuate prin „reutilizare", din partea celor care 
o ignoră . 

21. Siphnos, 1, p. 83, fig . 69 , p. 90, fig . 73, p. 115, fig . 82, p. 134-135, fig . 93; Siphnos, 2, pi. 71 
22. Laturile unui asemenea „pătrat" sunt determinate de semilărgimea toichobatului şi de înălţime cuprinsă intre linia superioară a postamentelor cariatidelor 

şi linia inferioară a arhitravei. Ca şi în cazul marelui pătrat , există o diferenţă intre laturi, de 4,65 cm (1,47%) adică de la 622,1 cm/2 la (418,6-102 ,9) cm, aşadar 
de la 311,05cm la 315,7cm. 

23. Adică , lărgimea totală a ancadrametului portalului (307,5 cm) este echivalabilă unei jumătăţi din lărgimea to ichobat-ului. (311,05cm). Diferenţa de 3,55cm 
este mai redusă dacă considerăm lărgimea asizei nr. IX (618,7cm/2 = 309,35 cm (diff. 1,85 cm= 0,6%) (Siphnos, 1, p. 115, fig . 82). în concluzie, este vorba despre 
o împărţire în patru părţi aproximativ egale a lărgimii faţadei. 

24. Pe de altă parte poziţionarea portalului este în directă legătură cu poziţia soclurilor cariatidelor. Lărgimea la baza a porţii împreună cu ancadramentele 
este echivalentă cu distanţa dintre laturile exterioare ale soclurilor. Lărgimea porţii= (174,5 + 40,6 + 40,6) cm = 255,7 cm ; distanţa soclurilor= 186 + 69 = 255 
cm (dif. 0,7 cm= 0,27%) 

25. in afară de această relaţie , de altfel elementară , autorii nu au observat corelaţiile existente şi conchid că nu există nici o relaţie între elementele portalului 
şi celelalte mebraturi ale planului şi faţadei! 

26. Ambele dimensiuni pot fi considerate derivabile din măsura lărgimii golului uşii prin relaţii de digonalizare sill]plă . Astfel că : Înălţimea (lăţimea 
ancadramentului)= 40,6 (40,8) cm = (../5 - 1) Pa (diff. 0,4 , 0,2 cm); iar Înălţimea registrului consolelor şi a frizei = 64,9 cm= 15 Po 16 ( diff. O, 1 cm) 

27. Adică 307,9 cm/407 ,3 cm= 0,75 ( diff. 2,5 cm= 0,81%) 
28. H/2=288,15 cm, iar latura pentagonului= 286, 133 cm ( diff. 2cm = 0,69%) 
29. Siphnos, li, pl.106 
30. Dp/Hct = -705 cm /1060, 77cm = 0,664 = 2/3 (diff. 1, 17cm) 
31 . în privinţa vechimii posibile a acestui picior v. H. Bankel, Zum Fussmass Attischer Bauten, 5 Jhr. v. Chr„ Ath . Mitt„ 98, 1983, p. 65-99 
32. Probabil, majoritatea lor fiind determinate tot pe cale geometrică , inclusiv ca părţi din dimensiunile principale . 
33. Cele două măsuri corespund informaţiei din Siphnos, 1, p. 235, n. 13 ş i p. 90, fig . 73 
34. Siphnos, /oe. cit 
35. Siphnos, 115, fig . 82 ; Siphnos, 2, pi. 69 
36. Tangent interior pentagonului anterior, deci având diametrul egal cu dublul apotemei acestuia . 
37. v. infra , n. 39 
38. J. Bousquet, Le tresar des Cyrennes a Delphes, Paris , 1965 
39. Pentru epoci mai recente v. de ex. J. De Jong, Greek mathematics, Hellenistic architecture and Vitruvius "De architectura'', în Munus non lngratum, ed .: 

Geertman and De Jong, Leyde, 1989, p. 100-113; L. Frey, Donnees architecturales et Hypotheses sur la mathematique pre-euc/idienne, Le partage armonique, 
Munus-Non lngratum; Proceedings of the lnternational symposium on Vitruvius'De Architectura and the Hellenistic and Republican Architecture, Leiden, 1989, p. 
90-99; Idem, Aphrodisias de Carie: Ies chapiteaux du temple.Etude technique, în Le projet du Vitruve, objet, destinataires et reception du DE ARCHITECTURA, 
(1994) , p. 123-137; în legătura cu geometria internă (inclusiv despre rolul diagonalelor) , în compoziţia capitelelor dorice şi ionice M. Mărgineanu Cârstoiu, studiile 
citate anterior 

40. in anumite limite s-ar putea spune că arhitecţii antici manevrau figurile geometrice cum manevrează astăzi proiectanţii echerul şi T-eul. De altfel, 
construcţiile descrise implică exclusiv operaţii geometrice elementare -, efectuate cu rigla şi compasul. 

41 . G. Gruben, loc. cit. 
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ENIGME ALE HABITATULUI SUBTERAN CAPPADOCIAN 

ABSTRACT 
Day by day, our towns and cities are becoming more and more 
congested. Municipal Authorities faced with the consequent 
problems îs looking with more and more interest at the 
underground solution. Some of these solutions are well-known: 
underground railways, car-parks, shopping centers, museums, 
markets and even sports stadia and sewage treatment plants 
have been built underground - and same are taken almost for 
granted în many parts of the world-water-supply, electricity and 
telephone networks and sewerage .reticulation . 

lt îs possible to visualize în the future the development of 
permanent underground habitats, following the precedent 
already set în the Australian opal mi ning town of Coober Peddy. 

However, this would not be a new phenomenon în human 
history. Leaving aside the prehistoric caveman , who are 
believed to have lived în caves în ·large numbers, this paper 
focuses upon more recent examples, the Underground Cities of 
Cappadocia, în Central Turkey. 

These are of significant interest, not least for the following 
rea so ns 

Ali were deliberately and entirely made by man , with a 
specific purpose and view. 
Derinkuyu , possibly the largest, has a floor area of about 
four square kilometers, over eight floors, to a maximum 
depth of 85 meters below ground levei, and would have 
been able to accommodate a population estimated at 
between five thousand and thirty thousand. 
Thirty-six such cities have been discovered so far, mostly 
by chance. They are concentrated in an area of only five 
thousand square kilometers, and represent a way of 
living, which , as far as îs known, îs unique. 

1. INTRODUCERE 
Trăim într-un mediu pe zi ce trece, mai aglomerat. în căutare 

de spaţiu , disponibil administraţiile marilor oraşe privesc cu 
interes la subteran , ca la o posibilă soluţie în rezolvarea 
problemei. Realizările de până acum sunt cunoscute: metroul, 
parcări , centre comerciale, pieţe , muzee, spaţii de depozitare şi 
o vastă reţea utilitară şi-au găsit locul în subteran . 

Nu sunt puţini aceia care întrezăresc în viitor, apariţia unui 
habitat subteran permanent. 

Acest lucru nu va constitui o premieră , în istoria omenirii . 
Fără a aminti perioada anterioară ultimei glaciaţiuni - preisto
ria - când, se presupune, locuirea grotelor şi a peşterilor 

naturale era un fapt comun , intenţionăm să prezentăm un 
exemplu istoric mai recent, acela al Oraşelor subterane din 
Cappadocia-Turcia . 

lată câteva din argumentele ce vin în sprijinul interesului 
pentru studiul acestora: 

• Toate aceste aşezări sunt artificiale, construite de 
oameni cu un scop şi un obiectiv bine definit. 
Despre cel mai mare dintre ele - Derinkuyu - ce se 
întinde pe o suprafaţa estimată la 4 km, având opt nivele 
şi o adâncime de până la 85 m, se presupune că a 
asigurat traiul unei populaţii cuprinse între cinci şi treizeci 
de mii de locuitori. 

• Până în prezent treizeci şi sase de aglomerări subterane 
au fost descoperite din întâmplare . Restrângerea 

A. P. TAKACS 

acestora la o suprafaţă, de circa cinci mii de kilometri 
pătraţi , ne indica un mod de trai şi un stil al construcţiilor 
specific, după cunoştinţele noastre, unic în lume. 

2. REPERE GEOGRAFICE ŞI ISTORICE 
ALE CAPPADOCIEI 

Sub numele de Cappadocia este astăzi cunoscută o arie 
geografică restrânsă la 5-6.000 km pătraţi din partea centrală a 
podişului anatolian ce se găseşte delimitată la nord de râul 
Kizilrmak (Halys) , la est de masivul muntos Erciyes Dagi , la sud 
de masivul Melendiz Dagi, iar la vest de şoseaua Ankara
Adana. Figura 1. 

Figura 1. Regiunile istorice din perioada elenistă cu marcarea zonei 
în care se găsesc oraşele subterane [13] 

Peisajul, în forma lui actuală , este rezultatul erupţiilor a trei 
vulcani Hasan Dagi, Melendiz Dagi şi Erciyes Dagi care au 
acoperit cu un strat de praf vulcanic care în unele locuri are o 
grosime de până la 300 m de fundul unei mări preistorice. Prin 
cimentare acest praf s-a transformat într-o rocă care este 
numită tuf vulcanic, care face parte din familia rocilor 
pyroclastice [21) . A urmat, pe parcursul a zeci de mii de ani , 
efectul eroziunii apei şi a aerului. Apele curgătoare au săpat 
adevărate canioane cum sunt, spre exemplu , văile lhlara şi 

Soganli, în a căror maluri s-au săpat sute de grote de versant. 
Figura 2. 

Figura 2. Grote de versant la <;avuşin [9] 
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Eroziunea prin ploaie şi vânt a modelat o forma specifică . 

Conuri de tuf cu un bolovan dintr-o rocă mai dură în vârf, cu 
înălţimi de până la 20 m şi care se numesc „peribaca" - coşuri 

festive, în care de asemeni s-au săpat grote. Cele mai vestite 
sunt aglomerările de „peribace" din Valea Goreme, Selime şi 

multe altele. Figura 3. 

Figura 3. „Coşuri festive" în Valea Goreme (13] 

O a treia formă particulară sunt stâncile izolate ce se ridică 
în mijlocul unui peisaj plan precum Ochisar (Figura 4) şi 
<;avusin, care au fost transformate în adevărate fortă

reţe . [9][18] 

Figura 4. „ Fortăreaţa Ochisar" 

Dacă n-ar exista indicatoarele turistice , călătorul ar trece 
nebănuitor pe lângă cea de-a patra formă specifică , oraşele 

subterane, pentru că nu există nici un semn exterior al 
existentei lor. Figura 5 

* * * 

Nu putem vorbi despre oraşele subterane ale Cappadociei 
fără a marca câteva repere istorice. 

Istoria civilizatiei umane în aceasta regiune începe, cu multe 
mii de ani înaint~ de invazia primelor triburi de populaţii con
semnate de istorie. Este vorba de triburile hitite, care au invadat 
şi au luat în stăpânire o vasta regiune a podişului anatolian , la 
începutul mileniului doi î.e .n. [17] Figura 6 

Cu toate că ei şi-au lăsat amprenta prezenţei lor, de peste 
un mileniu şi jumătate în nenumărate vestigii arheologice şi 

sunt menţionaţi de Biblie în repetate rânduri , ca o curiozitate a 
istoriei, ei au reintrat în conştiinţa contemporană cu numai o 
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Figura 5. Intrarea în oraşul subteran Acigol se găseşte în pivn iţa din 
spatele uşii din dreapta imaginii. Personajul în cărje 

este „proprietarul" oraşului. (foto APT) 

sută de ani în urmă. [19) 
În aceeaşi perioadă cu hitiţii, asirienii , prin coloniile lor 

comerciale, si-au lăsat urmele prezenţei lor, de la ei 
rămânându-ne primele înscrisuri , pe tăbliţe din lut, din care au 
fost descoperite cu zecile de mii în apropiere de Kayseri la 
KOltepe, fostul centru comercial asirian ce a controlat întregul 
comert din zona. (3][8] 

Muite date istorice ne parvin şi de la perşi, această populaţie 
de origine iraniană care a creat un imperiu agresiv, ce a luat în 
stăpânire vaste zone geografice. Făcându-şi simţită prezenţa 
inclusiv pe teritoriul ţării noastre, şi de la care s-a moştenit 
numele actual al regiunii. 

Lor le-a urmat o perioadă helenistică începută în secolul al 
IV-iea î.e.n. prin invazia armatei greco-macedoniene sub 
comanda lui Alexandru cel Mare. În marşul lui triumfal spre 
India, oastea lui a trebuit să facă faţă unei rezistenţe dârze, 
chiar în această regiune, numită Cappadocia. [13) 

La conducere le-au urmat romanii , apoi bizantinii, iar aces
tora după o perioadă istorică frământată, în care mai putem 
consemna prezenţa pentru scurte intervale de timp, a arabilor, 
cruciaţilor şi a mongolilor, a urmat invazia triburilor turce, sub 
stăpânirea cărora a rămas până în zilele noastre. 

Populaţia actuală este amalgamul unui număr greu de preci
zat de etnii, cât şi a unei epurări etnica-religioase, ce s-a derulat 
pe parcursul mai multor milenii, încheiată cu schimbul de 
populaţii dintre Grecia şi Turcia din 1924. Este semnificativ 
acest moment istoric, pentru că până la acea dată majoritatea 
locuitorilor din Kaymakli şi Derinkuyu, ca şi în cazul altor 
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localităţi în care s-au descoperit oraşe subterane, au fost de 
origine creştină . 

Conform „Faptelor Apostolilor'' primii creştini au trăit în co
mun. Ţinând cont de acest amănunt ne putem imagina rolul 
jucat de oraşele subterane, în răspândirea acestui cult. În urma 
lucrărilor recente de curăţire s-au obţinut evidenţe , monede, 
vase ş i lămpi de ulei , care dovedesc că oraşele subterane nu 
au mai fost locuite după secolul al Vlll-lea , cu toate că, aparent, 
ele au fost folosite drept refugii , în timpul invaziei arabe din 
secolul al VII-iea [13] . 

.~./ 

Figura 7. Reprezentare artistică a apără rii unui oraş subteran 
asediat de un grup de arabi [1 3] 

Prin faptul că la distanţe de numai 5-1 O km, de oraşele 
subterane, s-au construit caravanseraiuri , se presupune că 
oraşele au servit şi în perioada seljuidă . 

Prima referire scrisă la oraşele subterane este făcută în 
cartea lui Xenophon, „Anabasis". Deoarece autorul a trăit în 
secolul al IV-iea î.e.n„ este de presupus că într-o mare parte 
dintre acestea, volumul săpăturilor era semnificativ, făcându-le 

astfel interesante călătorului în căutare de inedit. De fapt 
Xenophon menţionează numele unor oraşe subterane (Ulistihe 
şi Horthor (16]) , a căror nume nu se mai regăsesc astăzi în 
zonă , şi pe care el le situează în Caucazia, locuitorii lor fiind 
armenii, descendenţi ai Regatului Urhatu . Exploratorul german 
Martin Urban datează oraşele subterane în secolul al VII-iea 
î.e.n. 

Multitudinea relicvelor istorice nu fac referiri şi nu elucidea
ză , enigma constructorilor oraşelor subterane , aşa se face că 
identitatea lor este în continuare învăluită de mister. Consem
nările cancelariilor imperiale sau regale , excepţie făcând istori
cul Xenephon, nu menţionează existenta oraşelor subterane. 
Acest amănunt ne face să afirmăm că avem de-a face cu o 
iniţiativă locală , şi nu cu una pornită de la nivelele centrale ale 
societăţii aşa cum a fost, spre exemplu , în cazul piramidelor 
sau al altor construcţii importante din antichitate. [18] 

3. ENIGMA ORAŞELOR SUBTERANE 
În acest peisaj desprins parcă dintr-un film S.F„ particulari

zat prin forme de relief conice numite „peribace", aparent fără 

nici o legătură la un simbolism falie [1 O]. excepţie făcând „valea 
dragostei" nume pe care l-a căpătat o vale presărată din 
abundenţa de „ coşuri festive", s-au excavat în scopul locuirii lor 
zeci de mii de grote. Unele mai mici altele mai mari, grupate sau 
izolate, având o destinaţie profană , sau de cult. Dacă folosirea 
lor drept locuinţa a încetat de două sau trei deceni i, mai puţin 
cele care au fost transformate în moteluri , pentru satisfacţia 

tur i ştilor din ce în ce mai numeroşi , ce vin din toată lumea atraşi 
de insolitul regiunii , multe altele şi -au păstrat destinaţia de loc 
de depozitare sau adăpost pentru animale. Sunt puţine locurile 
în care nu le poţi întâlni, iar acolo se găsesc oraşele subterane. 
Daca grotele săpate în versanţii văilor sau crestelor, ş i-au 

păstrat utilitatea până aproape de zilele noastre, oraşele 

subterane au dispărut din amintirea localnicilor pentru mai bine 
de un mileniu. 

„De ce au fost construite oraşele subterane?" Contrar tuturor 
î ncercărilor noastre de până acum nu am reuşit, încă , să găs im 

un răspuns satisfăcător la această , aparent, banală întrebare. 
Sunt autori care afirmă ca ele au servit de adăpost în caz de 
pericol. [3][15] 

Îşi sprijină afirmaţia pe numeroasele invazii. Nu putem fi 
însă de acord cu ei. Dacă ne referim numai la volumul de 
muncă înglobat, este suficient să ne dăm seama că oraşele 

Figura 8. Reprezentare art i stică a apărării unuia dintre oraşe le subterane 
în timpul persecu ţiei primilor creştini din epoca romană [1 2] 

subterane au fost săpate dintr-un cu totul alt motiv. Pentru a 
realiza un spaţiu util egal cu cel dintr-o grotă de versant în 
roasele subterane, datorită puţurilor de ventilaţie şi a galeriilor 
de acces, s-a săpat un volum suplimentar de 2-3 ori mai mare. 
Dacă grotele de versant au o iluminare naturală oraşele 

subterane, necesită iluminatul artificial a spatiilor şi a acceselor. 
Dar efortul suplimentar cel mai important a constat în 
transportul sterilului. Numai această activitate a făcut ca volu
mul de muncă înmagazinat în fiecare metru cub de steril exca
vat, să fie de la 5 la 200 ori mai mare faţă de cel al grotelor de 
versant. Ca o ironie a soartei , aceste oraşe subterane au fost 
părăsite şi abandonate cu un mileniu înaintea grotelor de 
coastă , cu toate că acestea din urmă au fost mai expuse 
acţiunii factorilor atmosferici, în timp ce oraşele subterane au 
rămas neatinse de trecerea unui mileniu de uitare. 

Două dintre cele treizeci şi şase de oraşe subterane, 
Kaymakli descoperit în 1964 (Figura 9) şi Derinkuyu descoperit 
în 1965 (Figura 1 O) sunt astăzi cele mai cunoscute şi vizitate. 
Pe bună dreptate, dimensiunile, adâncimile şi volumele 
excavaţiei , le conferă pe merit titlul de metropole subterane. 
Dacă asupra numărului oraşelor subterane descoperite până în 
prezent în Cappadocia autorii sunt de acord , nu acelaşi lucru se 
poate spune despre denumirile şi aşezarea lor. 
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Figura 9. Secţiune prin oraşul subteran Kaymakli [9) 

Figura 1 O. Secţiune prin oraşul subteran Derinkuyu [13) 
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Lista oraşelor subterane 
Aşezarea lor geografică este reprezentată în Figura 11 
1. ABUSAGI (13]; 
2. ACIGOL sau TOPADA; deschis publicului incluzând ş i 

planul oraşului [9][13]; 
3. AGILU [9]; 
4. AGIRNAS sau MIMARSINAN (13] ; 
5. BOGAZKOY (13]; 
6. ABAKONAGI [9] sau GOSTEZIN sau OSIENA (13]; 
7. <;AKILLI sau SUVERMEZ (13]; 
8. <;EKMI [13] neidentificat; 
9. DERINKUYU deschis publicului cu Plan al oraşului 

[9][13] ; 
1 O. DOGALA [9][13]; 
11 . DOGANLI sau YESILHISAR deschis publicului 

incluzând şi un plan al oraşului [9][13] ; 
12. EDIKLI neidentificat (9]; 
13. FILIKOREN cu Plan al oraşului ; neidentificat (13] ; 
14. GELVERI sau GOZELYURT (13] ; 
15. GOK<;ETOPRAK sau SIVASA sau OVAOREN cu 

planul oraşului (9](13]; 
16. GOLCOK [13] sau TIRHAN (9] ; 
17. GOYNOK [13] ; 
18. GOBLE [9] ; 
19. GOMOSKENT sau SALANDA deschis publicului 

[9][13]; 
20. GOLSEHIR [9] sau YESILOZ sau ZOROPASSOS [13]; 
21. GOZELYURT [9] sau GELVERI [13] cu planul oraşului ; 
22. GOVERCINLIK [9] sau GORE (13]; 
23. HASANKOY [9] ; 
24. JULI MURAT & MUCUR [13]; 
25. KAYMAKLI sau ENEGOPIA deschis publicului cu 

planul al oraşului (9](13] ; 
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Figura 11 . Harta oraşelor subterane din Cappadocia [13) 
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26. KONAKLI [9] ; 
27. KURUGOL [9][13] ; 
28. MAZIKOY sau MATAZA deschis publicului cu planul 

oraşului [9][13]; 
29. MAHMATLAR [9]; 
30. MALAKOPEA [9]; 
31 . MISLI [9] neidentificat; 
32. ORHANLI [9] ; 
33. OZKONAK deschis publicului cu planul oraşului [9][13] ; 
34. OZLUCE sau ZILE deschis publicului cu planul oraşului 

[9][13] ; 
35. ORENTEPE [9] neidentificat; 
36. PINARBASI sau GEYREL [13]; 
37. TATLARIN deschis publicului cu planul oraşului [9][13]; 
38. TILKOY sau DIOKAISERIA [9][13] ; 

După cum se poate constata, denumirea a trei oraşe subte
rane este încă incertă . 

4. SECVENŢE şi TEHNICI DE EXECUŢIE 
Dacă asupra motivului nu s-a ajuns la o concluzie, în schimb 

în ceea ce priveşte secvenţele construcţiei , opinia generală 
este aceea că , construcţia a început prin săparea puţului de 
apă, acest procedeu fiind exemplificat prin cele 52 puţuri 

cunoscute, ale oraşului subteran Derinkuyu. Ele au o adâncime 
variabilă, cele mai adânci atingând 85 m, au o formă rotundă 
sau dreptunghiulară şi au o suprafaţă de aproximativ 0.5 m 
pătraţi ce corespunde unui diametru de 0.8 m. 

Figura 12. Exemplu de puţ circular din oraşul subteran Derinkuyu [13] 

Adâncimea a fost motivul, pentru care la anumite intervale, 
care ulterior au fost înglobate în etajele oraşului subteran, s-au 
executat lărgiri ale puţului, având un dublu scop, atât ca 
platformă intermediară de re!eu , pentru cazul în care în faza de 
excavaţie s-a folosit scripetele , cât şi de odihnă . Prezenţa 

lărgirilor şi a galeriei de transport explică şi faptul de ce puţul , 

în majoritatea cazurilor, nu îşi păstrează axialitatea. 

Figura 13. Puţ dreptunghiular din oraşul subteran Guzelyurt. 
în colţurile profilului se pot observa treptele folosite la acces. [1 3] 

Figura 14. Exemplu de puţuri ce coboară dintr-un spaţiu lărg it , 

spre nivele inferioare. Exemplu este din oraşul subteran Kaymakli [9] 

Tipul de fântână cunoscut în antichitate, este puţin diferit de 
tipurile cu care suntem familiarizaţi astăzi , cu cumpăna sau cu 
roata. Cumpăna mai este şi astăzi folosită , în zonele în care 
apa se află la numai câţiva metri sub nivelul solului , pentru că 
împarte efortul. Pentru adâncimi mai mari , se foloseşte sistemul 
cu roată , dar şi aici avem o adâncime maximă . Cu cât fântâna 
este mai adâncă, cu atât randamentul ei este mai mic. Împărţiţi 
sarcina utilă - apa -, la sarcina totală - apa, recipient şi legătu
ră - şi veţi constata că greutatea legăturii creste proporţional cu 
adâncimea. Contemporanul este familiarizat cu găleţile meta
lice cu o capacitate de 8-1 O I şi având o greutate de 1-2 kg . 
înainte s-au folosit cele din lemn, cu o greutate de 5-8 kg la 
aceeaşi capacitate. Cu două mii de ani în urmă se foloseau 
vase de lut ars, sau burdufuri din piele. Nici unul nu se pretează 
la a fi folosit pentru fântânile cu cumpănă sau roată. Pentru a 
folosi recipienţii pe care îi aveau , anticii au adaptat fântânile. 
Exemple de puţuri adânci din alte regiuni istorice, dovedesc că 
ei construiau fântâni care asigurau accesul uman, direct la 
nivelul apei. [5] Pentru a reduce volumul excavaţiei 

Cappadocienii, au inventat galeria înclinată . De unde tragem 
concluzia că scopul iniţial al acestor construcţii a fost acela de 
sursă de apă (fântâna). 
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Figura 15. Exemplu de galerie înclinată din oraşul subteran Kaynakli [1 3) 

Care a fost motivul care ulterior, a condus la extinderea 
excavaţiilor, până s-a ajuns la un spaţiu de locuit subteran , 
rămâne în continuare de domeniul ipotezelor. Cert este că 
odată cu schimbarea destinaţiei construcţiei , s-a modificat şi 

scopul acestor puţuri, ele căpătând rolul de puţuri de ventilaţie . 
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Tuful vulcanic are proprietatea de a-şi mări duritatea, atunci 

Figura 16. Uşă rotundă din oraşul subteran Derinkuyu . 
Se poate observa că diametrul acesteia depăşeşte pe cel al 

galeriei de acces care conduce spre suprafaţă [9) 

când intră în contact cu atmosfera. Este un proces chimic puţin 
cunoscut şi care se desfăşoară pe durata mai multor ani. 
Folosindu-se de această particularitate a tufului , constructorii 
grotelor de versant şi ai oraşelor subterane, nu au folosit nici o 
sprijinire a excavaţiei. Mai mult, aveau la dispoziţie şi un 
procedeu de accelerare a acestui fenomen . Folosirea acestui 
procedeu , astăzi pierdut, i-a indus în eroare pe unii cercetători , 

care datorită durităţii mai mari a uşilor rotunde , comparativ cu 
roca înconjurătoare , au tras concluzia ca aceste uşi au fost 
fasonate la suprafaţă . Această ipoteză este infirmată de 
dimensiunile mai mari , ale uşilor comparativ cu dimensiunile 
galeriilor din imediata vecinătate. 

Figura 17. Uşă rotundă din oraşul subteran Ozkonak [1 2). 
Este un exemplual sistemului elaborat de închidere a galeriilor cu nişe laterale 

Figura 18. Uşă rotundă cu un sistem de închidere, 
mai puţin elaborat din oraşul subteran Derinkuyu 
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Cu toate că uşi rotunde se pot întâlni şi în cazul unor aşezări 
de versant, aşa cum este Valea Zelve, uşile rotunde din piatră 
rămân o particularitate a oraşelor subterane. Prezenţa uşilor 
rotunde i-a făcut pe cercetători , să tragă concluzia ca rolul 
oraşelor subterane a fost, în exclusivitate , acela de adăpost 
pentru vremuri de restrişte . Când rolul unei uşi este de a izola, 
interiorul de exterior (excepţie fac uşile de penitenciar) şi nu 
vice-versa, de ce trebuie să ne mirăm , că uşile se închideau din 
interior? Ce trebuie să acceptam este faptul că ele aveau un rol 
de compartimentare şi de izolare a spaţiului subteran . în ce 
scop? Explicaţii pot fi multiple: separarea între familii şi clanuri , 
dirijarea circulaţiei aerului proaspăt şi , printre multe altele, de 
blocarea accesului intruşilor. Cert este faptul ca valoarea 
militară a oraşelor subterane, atât din punct de vedere ofensiv 
cât şi defensiv, a fost minimă şi nu justifică efortul depus. 

Figura 19. Exemplificare grafică a compartimentă rii funcţ ionale , a unuia 
dintre oraşele subterane. În cazul acesta este vorba despre oraşul subteran 

Derinkuyu . De la stânga la dreapta: bucătărie , c ramă , locuinţă etc. [9) 

Cum compartimentate vor fi şi oraşele subterane ce le vom 
construi , studierea rolului funcţional , al compartimentării 

oraşelor subterane, ar aduce mai multe clarificări asupra 
destinaţiei lor şi , nu-i exclus, şi unele informaţii utile pentru 
arhitecţii viitorului . 

Figura 21. Un exemplu de compartimentare 
este reprezentarea grafică a unei bucătării din oraşul subteran Kaymakli [13] 

Oraşele subterane nu sunt rezultatul activităţii unor amatori, 
cei ce le-au săpat dovedesc că au stăpânit un nivel ridicat de 
cunoştinţe tehnico-inginereşti . Dacă excavaţiile au fost începu
te fără nici o concepţie de urbanism, ulterior, atunci când aceste 
excavaţii individuale, sunt reunite într-un sistem unitar şi 

funcţional , avem dovada înaltei măiestrii a acelor constructori , 
pentru că nu veţi mai întâlni un oraş subteran în care excavaţiile 
să se întrepătrundă , ca urmare a unei erori de trasare. Inginerul 
de azi rămâne surprins şi nu găseşte o explicaţie , care să-l 

satisfacă în ceea ce priveşte modul în care au fost rezolvate 
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problemele, deosebit de complexe ale trasării . Performanţele 

de trasare realizate nu pot fi explicate decât prin folosirea 
compasului magnetic, numai că acesta nu era cunoscut în 
acele timpuri , cel puţin aceasta este opinia istoricilor. 

Figura 22. Galerie din oraşul subteran Derinkuyu. După cum dovedesc 
.,frângerile" din aliniamentul general, al traseului , la intervale regulate de 

aproximativ o săptămână s-au efectuat corecţii de traseu . 
Astfel de corecţii se pot realiza fie prin fascicol de lumină concentrat , 

fie printr-o direcţionare magnetică a aliniamentului. [12] 

5. PROBLEME TEHNICE şi SOCIALE 
5.1. Populaţia 
Traiul în subteran , nu este specifică fiinţei umane. Oraşele 

subterane ale Cappadociei , dovedesc că într-o epocă istorică 
particulară , o parte dintre semenii noştri au ales, totuşi , această 

soluţie . Dacă nu putem răspunde la întrebarea „de ce?", poate 
vom găsi răspunsul la întrebarea „cine poate şti " ? 

Aşa cum am mai arătat, populaţia actuală are o origine 
diferită de cea care a locuit în această regiune, cu numai un 
secol în urmă şi care a fost creştină . Locuitorii oraşelor 

subterane erau sedentari , cu toate că nu putem afirma cu 
certitudine că au fost agricultori , puteau fi meşteşugari, mineri 
sau aparţinând unor comunităţi religioase. Prin sedentarism ei 
se deosebeau de restul populaţiei din regiunea Anatoliei, care 
duceau o viaţă nomadă , trăsătura caracteristică tuturor triburilor 
de osmanlii , turcomani, curzi , iuruci, tadjici consideraţi 

autohtoni , şi emigranţi precum cecenii, georgienii, abhazii , 
bulgarii şi ţiganii. Mai trăiau greci, armeni şi evrei, pe care-i 
putem consideră sedentari , pentru că se aflau în Anatolia de 
mai multe milenii. Unii autori derivă numele de Cappadocia de 
la Capa-Tucha, adică ţara tuchilor. Dar cine sunt aceşti tuchi? 
Se mai spune ca băştinaşii arieni aveau tenul de o culoare mai 
închisă , decât ca aceea a noilor veniţi. 
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Figura 23. Sala „seminariului" din oraşul subteran Derinkuyu 
într-o reprezentare grafică a unui artist local [13] 

Figura 24. Sala „seminariului" din oraşul subteran Derinkuyu [13] 

Presupunem că locuitorii oraşelor subterane, au aparţinut 
grupului de populaţii care generic sunt numite, în ultimele 
secole, greci sau armeni, dar găsindu -şi adevărata origine în 
populaţia hatti , băştinaşii de dinaintea apariţiei hitiţilor, 

populaţie despre care, din păcate , nu ştim mare lucru . Ei 
trebuie să fi avut o origine comună , cu una dintre cele trei 
populaţii care au locuit ~atal HoyUk, o aşezare ce exista cu opt 
milenii în urmă , la 200km sud-vest de Cappadocia, şi care se 
întindea pe o suprafaţă de peste 13 ha, numărând o populaţie 
de circa 6000 locuitori. (3] 

Mai mult de atâta nu putem afirma în ceea ce priveşte 

originea lor. Cât despre câţi au fost, vom încerca să facem o 
evaluare, pe baza estimărilor cercetătorilor şi a altor surse 
istorice. Ar fi greşit dacă am calcula populaţia oraşelor 

subterane, numai în funcţ i'e de volumul excavaţiilor şi a 
capacităţii sistemului de ventilaţie . 

O posibilitate este aceea de a face evaluarea, în raport cu 
numărul animalelor domestice. lată ce se scrie despre 
inventarul gospodăriei unui şerb, ce a trăit în epoca hitită : „Casa 
lui Tiwataparas cuprinde: 1 bărbat Tiwataparas; 1 băiat 
Harawandulis; 1 femeie Azzija; 2 fete tinere Annittis şi 

Santawiyas. În total 5 persoane 2 vaci. 22 oi 6 boi de jug 
care fac parte din domeniu etc. (17] Numai că spatiile 
destinate în oraşele subterane, adăpostirii animalelor 
domestice, este foarte restrâns, acesta fiind suficient pentru cel 
mult 5-10 familii ca cea descrisa mai sus. 
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Figura 25 . „Staul" din oraşul subteran Mazi [1 3) 

O altă posibilitate este să ne comparăm , cu numărul de 
locuitori, a unor oraşe de la suprafaţă . Unele izvoare istorice, 
cifrează la mai mult de trei sute de mii populaţia unui singur 
oraş Antiochia , de pe Orantes. Să fi fost aceasta o evaluare 
exactă sau să avem de-a face cu o supraevaluare? Trebuie să 
avem în vedere faptul , că zona de coastă a fost mai dens 
populată , deoarece clima este mai blândă şi pământul mai fertil. 
Totodată , se află la intersecţia unor rute comerciale, dintre 
diferitele regiuni geografice. Populaţia acestui oraş , a fost deci
mată de cutremure şi molime. Dacă un oraş subteran este mai 
greu să fie afectat de cutremure, în schimb efectul unei molime 
este devastator. 

O analiză proprie , ne face să credem ca populaţia 

Cappadociei nu a depăşit numărul de două sute de mii de 
locuitori , între mileniul doi î.e .n. şi finele mileniului unu e.n. Cel 
mai probabil , populaţia a variat între 50 şi 150 mii de locuitori. 
Luând în consideraţie dispersia geografică a cavernelor de 

costă , putem afirma acum că populaţia oraşelor subterane, sau 
a regiunii aferente acestora, nu putea fi mai numeroasă de 
30-70.000 de locuitori! Populaţia oraşului Derinkuyu, trebuie 
acceptată la valoarea minima a evaluărilor, adică în jurul cifrei 
de 5000 de locuitori. În acest caz am avea de-a face cu un 
exces de spaţiu! Nu. Pentru că pe parcursul timpului , unele 
sectiuni au fost abandonate, populaţia mutându-se în secţiuni 
noi ,· fie ca urmare a secării puţului , fie ca urmare a unor 
epidemi i, fie din oricare alt motiv. În sprijinul acestei afirmaţii , 
aducem prezenţa sterilului în secţi uni, în care nu sunt urme de 
surpare, şi nici posibilitatea provenienţei lui de la suprafaţă . 

5.2. Alegerea amplasamentului 
Amplasamentele oraşelor subterane sunt aleatori i. Multe 

dintre acestea cum sunt spre exemplu oraşele Mazi , 
Gokc;etoprak, GUzelyurt, Ozkonak etc., sunt amplasate în 
imediata vecinătate a unor aglomerări de grote individuale. 
Altele precum Derinkuyu ş i Kaymakli , sunt izolate (nu există 

grote individuale în apropiere) . Aceasta se datorează faptului 
că suprafaţa este relativ plană . Aşa cum am mai arătat oraşul 
Derinkuyu s-a născut din necesitatea asigurării sursei de apă . 

Se pune întrebarea, de ce nu au fost alese depresiunile, care 
ar fi minimalizat adâncimile de săpare . Răspunsul este la fel de 
simplu . Depresiunile sunt locuri de acumulare a materialului 
aluvionar care ar fi generat dificultăţi , atât pe durata excavaţiei , 

dar mai ales riscul pierderii stabilităţ i i în exploatare, motiv 
pentru care s-au ales amplasamentele pentru care excavaţia ~ 
demarat direct în stratul de rocă . Acest lucru este valabil ş1 

pentru oraşul subteran Kaymakli. 

5.3. Consumul de muncă 
În antichitate, la fel ca şi în zilele noastre, construcţi i le 

subterane înglobează un volum de muncă mult superior celor 

Figura 26. Planul oraşului subteran Derinkuyu [9), Secţiunea din stânga imaginii nu este deschisă publicului pentru. că 
nu a fost „curăţată " de ste rilul care nu provine din năruirea excavaţie i ci , probabil , este un depozit 1ntermed1ar. 
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supraterane, chiar şi în cazul în care nu avem de-a face cu 
susţinerea excavaţiei . O estimare aproximativă arată un volum 
de peste o sută de mii de zile om, pentru construirea unui oraş 
de talie mică-mijlocie . Pentru cel mai mare, adică Derinkuyu , 
estimările noastre arată un consum de muncă de peste un 
milion de zile om muncă . Desigur, lucrările s-au întins pe durata 
a mai multor decenii , poate chiar secole. Cu toate acestea este 
nevoie de o intensă mobilizare a resurselor umane şi materiale. 
Rămâne de văzut care a fost structura sau sistemul social de 
organizare, care a făcut posibil acest efort. Dacă în cazul 
piramidelor egiptene, efortul a fost dirijat, organizat şi susţinut 
de la nivelul cel mai superior al statului - faraonul , nici o urmă 
nu indică faptul ca aceste construcţii , să fi depăşit nivelul social 
de organizare al comunei , şi asta în perioada în care aceasta, 
era în acelaşi timp subordonată sau într-o dependenţă de tip 
sclavagist, sau feudal , unei forme centralizate locale şi mai 
departe unei monarhii . Numai în acest context ne putem da 
seama cât de substanţial a fost efortul colectivităţii pentru 
realizarea acestor construcţii . 

5.4. Ventilaţia 
Este neîndoielnic faptul că ventilaţia , a fost „ naturală" - în 

sensul că nu s-au folosit sisteme artificiale (mecanice) de genul 
celor folosite în minerit [1] . Aşezarea grajdurilor şi a bucătăriilor, 

la anumite nivele şi pe anumite trasee de circulaţie a aerului , 
indică folosirea degajării de temperatură în îmbunătăţirea 

ventilării spaţiului subteran . 
Din păcate , nu s-au făcut studii şi cercetări temeinice . 

Studiul ventilaţiei naturale, este un element esenţial în 
proiectarea viitoarelor construcţii subterane , cu un număr sporit 
de locuitori , pentru că o ieşire din uz a sistemului de ventilaţie 
artificial , pune în pericol viaţa , iar sistemele de siguranţă sunt 
nu numai costisitoare, dar ocupă şi un spaţiu important. Nu 
trebuie să uităm că dacă nu zeci de mii , cert este că sute de 
persoane, au locuit perioade îndelungate de timp aceste subte
rane, asigurându-şi supravieţuirea în exclusivitate pe baza unei 
circulaţii naturale a aerului. 

Dacă în ceea ce priveşte oraşul subteran Derinkuyu, cele 52 
de puţuri indică un număr suficient de guri de ventilaţie , mai 
enigmatic pare cazul oraşului subteran Kaymakli , unde până în 
prezent nu s-a descoperit decât un singur puţ de ventilaţie . 

Putea acesta furniza cantitatea de aer proaspăt necesar supra
vieţuirii unei colectivităţi , numeroase, formată din mai multe 
sute sau mii de persoane? 

Dacă luăm în calcul , un volum minim de aer proaspăt , de 3m 
pătraţi/persoană şi oră, volum ce se regăseşte şi în prescripţiile 
standardelor actuale, şi presupunem o viteză de circulaţie a 
aerului într-un puţ de 2-3 m/sec, care este o viteză rezonabilă , 

vom constata că un puţ de ventilaţie ,având diametrul de 0.8 
asigură suficient aer pentru 2000-3000 de suflete, cu condiţia 
ca toate spatiile locuite să beneficieze de un aport de aer 
proaspăt. La acest volum trebuie să adăugăm efectul de 
poluare, al locurilor de gătit şi al surselor de iluminat. Cum 
spaţiile destinate gătitului au fost puţine şi identificate numai la 
primul nivel, care era prevăzut cu „ coşuri de fum", efectul lor 
poluant îl putem neglija. 

5.5. Iluminatul 
Spaţiile oraşelor subterane, care sunt accesibile turismului 

zilelor noastre sunt cele iluminate electric. Celelalte sunt tene
bre, pentru a căror vizitare în afara unei lanterne puternice mai 
este nevoie şi de curaj . Cu toate acestea, pe baza descrierilor 
făcute , ne imaginăm aceste spaţii ca pe un furnicar de oameni 
şi animale, ce avea loc la lumina opaiţelor (candele de ulei). 
Sute, poate mii de oameni îşi duceau viaţa cotidiană (excavau, 
transportau , confecţionau unelte, făceau vin , măcinau , găteau, 
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năşteau şi mureau) la lumina candelelor. în aceste circum
stanţe, am presupune că fabricau combustibilul atât de necesar 
(uleiul) în acelaşi loc. Surprinzător, în nici un oraş subteran nu 
s-a găsit un teasc de ulei! Nu este ciudat? Această ciudăţenie 
ne face să presupunem că , fie au folosit o altă sursă de 
iluminat, de exemplu lămpile cu carbid , fie că nu foloseau nici o 
altă sursă, pentru că erau lipsiţi de vedere , sau o aveau foarte 
slabă , aşa cum ne-o demonstrează toate vieţuitoarele nocturne 
sau de subteran, ce suplinesc lipsa văzului printr-un alt sistem 
de orientare. Argumentul suplimentar, al lipsei de iluminat o 
constituie şi faptul ca nu au fost găsite nici un fel de manifestări 
artistice (picturi , scrieri , etc.) în nici unul din oraşele subterane. 

Iluminatul , este de fapt „frontiera", care face separaţia între 
cele două tipuri de construcţii subterane: de versant şi oraşele 
subterane, pentru că la primele există un iluminat natural, fie el 
cât de diminuat, pe când în cazul oraşelor subterane, la câţiva 
metri de la intrare, întunericul devine total. 

5.6. Igiena 
Dacă apa potabilă era asigurată prin coborârea nivelului 

puţurilor, până la nivelul pânzei freatice, rămâne un mister 
modul în care s-a rezolvat problema păstrării curăţeniei şi a 
evacuării atât a reziduurilor menajere şi nu numai, cât şi a 
dejecţiilor. Numai accidental, în câteva oraşe subterane dintre 
care putem aminti : Tatlarin şi Guzelyrt s-au descoperit toalete. 
Ambele fiind utilizate şi în epoca bizantină . Prin faptul că în 
celelalte oraşe subterane, nu au fost descoperite astfel de 
amenajări putem presupune că acestea sunt amenajări de o 
dată mai recentă . Lipsa, în cele mai numeroase cazuri, a 
toaletelor, i-a făcut pe cercetători să presupună că locuitorii 
ieşeau la suprafaţa pentru satisfacerea nevoilor fiziologice. O 
ipoteza ce ni se pare cel puţin stranie. Dacă în ce-i priveşte pe 
oameni putem, în extremis, presupune că se deplasau pe sute 
de metri pentru a-şi satisface nevoile fiziologice, ce să spunem 
despre animale domestice, care erau şi ele adăpostite în 

Figura 27. in general o raşele subterane nu au fost dotate cu toalete. în 
acest exemplu este prezentată toa leta din o raşul subteran Tatlarin (1 3) 
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subteran? Mult mai probabil , este că s-au folosit toalete 
„volante" de genul celor ce se folosesc şi astăzi în subteran. 
Dejecţiile astfel adunate, puteau fi folosite fie ca îngrăşăminte 
fie ca sursă de biogaz, desigur numai în cazul în care procedeul 
era cunoscut. 

5. 7. Încălzirea 
Este cunoscut, ca 1n subteran condiţiile de temperatură , 

sunt mult mai constante decât la suprafaţă . Vara este răcoare , 

iarna este plăcut. În general diferenţele de temperatură în 
subteran, între anotimpurile extreme este de sub 10°C, cu 
condiţia să nu fie curent prea mare. Pentru a reduce aportul de 
aer rece, era suficient să fie închise câteva din uşile rotunde, 
păstrându-se o circulaţie de aer proaspăt prin găurile pe care 
acestea le aveau la mijloc. Temperatura aproape constantă 
este totuşi , în jurul a 12-1 7°C, ceea ce impune purtarea unor 
haine. Cu toate acestea, atunci când a avut loc „curăţirea " 

oraşelor subterane, nu s-a găsit nici un rest de ţesătură , motiv 
pentru care exploratorii au dedus ca locuitorii erau înveşmântaţi 
în piei , cu toate că nu se menţionează dacă urme ale acestui tip 
de vestimentaţie , au fost descoperite. 

5.8. Circulaţia 
În oraşele subterane, circulaţia între spaţiile mari şi între 

acestea şi suprafaţă , se realiza prin galerii şi puţuri. 

Dimensiunile galeriilor sunt de 60-70cm în lăţime şi de 110-130 
cm în înălţime, dimensiuni suficiente pentru circulaţia doar 
într-un singur sens. 

Figura 28. Un exemplu de galerie „principală" , din oraşul subteran Acigol. 

5.9. Ha/darea 

Cititorul îşi poate face o idee căi de „facilă" era circulaţia 
prin astfel de coridoare neiluminate. 

Au trecut milenii , de când a încetat construcţia oraşelor 
subterane. În această perioadă de timp, eroziunea a continuat. 
Cu toate acestea este greu de găsit o explicaţie faptului , că nu 
s-au găsit urme de haldare, a materialului rezultat din urma 
excavaţiilor. Şi alţi cercetători şi-au pus această întrebare. Ei au 
respins posibilitatea aşternerii unui strat uniform, pe motivul că 
astfel s-ar fi distrus fertilitatea solului. Prin faptul că nu s-au 
identificat movile, în jurul oraşelor subterane, au concluzionat 
că sterilul a fost depozitat în văi. Este probabil că aşa s-a şi 

întâmplat, deoarece la sud de Derinkuyu se găseşte urma unei 
depresiuni , ce astăzi este dispăruta , dar în care se varsă 

torenţii de ploaie. Să fi fost aceasta o intenţie de disimulare a 
excavaţiilor sau o simplă întâmplare? 

5.10. Gramele 
în descrierile oraşelor subterane, se menţionează adesea 

prezenţa unor spaţii care au servit pentru prepararea şi 

depozitarea vinului . Se insistă pe ideea, că strugurii erau 
tescuiţi în subteran . Ipoteza fiind justificată de descoperirea la 
primul etaj a unor bazine, a căror utilizare este greu de explicat 
altfel. Şi astăzi este larg răspândit procedeul de depozitare a 
vinului, în subterane numite crame, numai că tescuirea are loc 
la suprafaţă . Dacă ipoteza este adevărată , avem de-a face cu 
un procedeu ce-l puţin ciudat şi greoi de producere a vinului. Pe 
de o parte fermentaţia era încetinită datorită temperaturii mai 
scăzute . Pe de altă parte era nevoia de un consum sporit de 
muncă rezultat din îndepărtarea reziduurilor şi a borhotului. 
Bazinele fiind săpate în stâncă , mai trebuie ţinut cont şi de 

("'"~ - ·~· · ... o(':'! . ... „. „,, 

Figura 29. încă o reprezentare artistică a tehnologiei de preparare a 
vinului in cramele subterane (13] 

pierderile inerente prin infiltraţii. Ori vinul era produs ilegal, 
afirmaţie care-şi are temeiul în consemnările istorice care 
menţionează că vinul era păstrat numai pentru consumul zeilor 
şi a împăraţilor, oamenii de rând , armata şi mica nobilime 
mulţumindu-se cu consumul berii , [19] ori este vorba despre 
producerea unei cantităţi „industriale" de oţet, care se folosea 
în procedurile metalurgice ale vremii . Atunci când va avea loc o 
cercetare efectuată de către specialişti calificaţi, sperăm , că şi 

acest aspect să fie clarificat. 

6. CONSTRUCŢII SUBTERANE PE ALTE MERIDIANE 
Multe relicve istorice supraterane, dovedesc că începând cu 

comuna primitivă şi până la începuturile epocii de bronz, multe 
colectivităţi umane au construit şi au trăit în mari construcţii 

colective supraterane sau lacustre. [22] Organizarea socială , 

care a făcut posibil acest mod de viaţă , a fost o structură tribală 
organizată pe relaţii de rudenie sau familii înrudite, clanuri . Am 
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aminti câteva dintre aceste aşezări mai bine explorate din punct 
de vedere arheologic. Platoul Aldenhoven , din Germania, 
aparţinând erei neolitice. Aşezarea lacustră Biskupin din 
Polonia, reprezentând epoca fierului timpuriu . 

Dintre cele subterane, complexul mănăstiresc de la Ajanta 
India, cu grotele săpate probabil între secolele al III-iea î.e.n. şi 
al II-iea e.n„ care au o trăsătură comună cu grotele din 

Figura 30. Unul dintre cele mai largi spaţii din oraşul subteran Derinkuyu , 
ce se află la cel mai adânc nivel (8) a cărui folosinţă este atribuită cultului [9] 

Figura 31 . O excavaţie amplă din oraşul subteran Mazi 
este atribu it cultului [13] 

Cappadocia, aceea că , în contact cu aerul rocile se întăresc cu 
toate că roca în care s-au săpat grotele, nu este tuful vulcanic. 
Mesa Verde din USA, un vast complex de locuinţe construite 
din chirpici , în interiorul unor mari grote naturale şi locuit între 
350-1300 e.n. Cu toate că acest complex poate fi numit oraş 
subteran, există o diferenţă semnificativă , faţă de oraşele 

subterane din Cappadocia . Anumite izvoare indică existenţa 

unor aşezări subterane, asemănătoare celor din Cappadocia, 
în zona munţilor Caucaz, iar până la ora redactării acestui 
studiu , nu am avut posibilitatea să găsim o confirmare sau 
infirmare. În Franţa există de asemenea mari complexe de 
grote, ce au fost locuite, numai că acestea sunt de tipul grotelor 
de versant. Până la ora actuală am identificat cu certitudine, un 
singur caz de asemănare . Este vorba de La Cueva de Hercules 
de lângă Toledo [15], Spania, o mare grota artificială , a cărei 
construcţie arată asemănări cu oraşul subteran Yesilhisar/ 
Doganli din Cappadocia. Cu toate că cercetarea acestui feno
men se desfăşoară de mai bine de un secol, ca şi în cazul 
Cappadociei , constructorii şi destinaţia nu au fost stabilite. 

7. CONCLUZII 
a. Motivatia construcţiei oraşelor subterane este şi va mai 

rămâne pentru un timp un mister. O analiză atentă a planurilor 
mai multor oraşe subterane ne va convinge că nu a existat doar 
un singur motiv ci mai multe. Ca urmare structura şi stilul sunt 
diferite de la un caz la altul. 

În ceea ce priveşte oraşul subteran Derinkuyu , şi în parte 
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Kaymakli , motivul iniţial l-a constituit asigurarea surselor de 
apă . 

b. Populatia nu a fost atât de numeroasă cât ne-ar face să 
credem volumul excavat, ci mai de grabă de ordinul câtorva 
sute de suflete în cele mai multe cazuri şi de 1000-2000 de 
suflete în cazul oraşului subteran Kaymakli . Cel mai populat a 
fost desigur şi cel mai mare, Derinkuyu , dar nici acesta nu a 
avut o populaţie ce să fi depăşit 4000-5000 de suflete. 

c. Nu ştim să explicăm , modul în care au fost rezolvate 
aspecte precum cel sanitar, cel al iluminatului şi cel al 
circulaţiei. 

Sugeram specialiştilor din întreaga lume, să încerce prin 
mijloace specifice o investigaţie mai atentă a acestui fenomen 
unic în lume. 

Acest studiu se bazează pe scurtele itinerare turistice, 
efectuate de către autor între 1994 şi 1995 în Cappadocia, 
ocazie cu care au fost vizitate oraşele subterane, Acigol , 
Derinkuyu , Kaymakli şi Mazi şi mai ales pe un material docu
mentar, destul de superficial reprezentat de ghidurile turistice 
cât şi din alte surse la care am putut avea acces. Nu putem 
exclude posibilitatea ca în viitor, în urma unor investigaţii 

aprofundate, o serie dintre afirmaţiile făcute să fie infirmate, dar 
asta va fi spre satisfacţia tuturor. 
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ERATĂ 

în numărul 3-4/1995 al „Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice", 
la articolul Repertoriul monumentelor de for public şi funerare ale sculptorilor Storck existente în Bucureşti 

şi teritoriul aferent, li şi III , la p. 108, în loc de Carol Storck se va citi Frederic Storck. 

De asemenea, dintr-o regretabilă eroare, au fost omişi autorii : Adrian-Silvan Ionescu (coordonator) , 
Teodora Speranţa Diaconescu, Lucian Maşek şi Alexandru Seferovici. 

Făcând aceste rectificări ne cerem scuzele de rigoare. 
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Revistă finanţată de Ministerul Culturii 
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