
-- "ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL" --

MONUMENTELE ŞI CENTRELE ISTORICE DIN ROMÂNI A  

VASILE DRĂGUŢ 

în primele zile ale lunii iulie 1 973  a avut loc la Zurich 
Conferinţa pregătitoare pen tru lansarea marii acţiuni care 
avea să poarte n umele "Anul european al patrimoniului arhi
tectural " ' . Iniţiată de Consiliul Europei şi pregătită de un 
Comitet de organizare cu participarea mai multor asociaţii 
de cultură europene, conferinţa de lansare de la  Zurich a 
propus ca întreaga acţiune să se desfăşoare sub deviza 
"Un viitor pentru treCl-tt�tl nostru" .  Această deviză a sinte- , 
tizat în mod fericit intenţia organizatorilor de a pune l a  
adăpost, pentru a f i  transmise generaţiilor viitoare, acele 
valori realizate de popoarele europene, valori avînd înfăţi
şarea monumen telor arhitectonice celebre sau mai puţin 
celebre şi care, toate laolaltă, oferă bătrînului continent 
european o expresie de neconfundat, stabilindu-i cu claritate 
locul în marele context al civilizaţiilor universale. 

Inscris cu majuscule în calendarul UNESCO, anul 1 975 
a fost prodamat "An a l  patrimoniului arhitectural "  fiind 
recomandat ca atare tuturor statelor europene. Precizîndu-se 
din capul locului că nu este vorba despre o acţiune cu 
caracter con junctural, limitată doar la perioada unui singur 
an, s-a avut în vedere o corespunzătoare pregătire prin expo-

1 O amplă dare de ea:mă aS\.JJpna conf,erinţei de la Ziirich, l a  care 
a fost repreZJelHat?l şi ţa.ra noas"ră, aJm p\.JJblioat sub uio!tul, Un viitor 
J>clltm treC/twl nostru" " Contempor:1!l1lul" ,  20 �ulie 1 973.  

Fig .  1 .  Ans:�mblul Pieţei Pabtll�t l i  din  Bucu reşri 

ZlţU, prin publicaţii, prin conferinţe şi prin alte forme de 
popularizare, cu scopul mărturisit de a sensibiliza atenţia 
marelui public faţă de gravele probleme cu care vestigiile 
trecutului sînt confruntate într-o societate atît de dinamică 
cum este aceea a secolului nostru, fiind ameninţate deseori 
să cadă victimă unor intervenţii pripite şi deloc inspirate 
din punct de vedere al  gîndirii culturale2• Scurt exprimat, 
programul Întregii acţiuni este clLprin în uI'I11ăuoarele puncte : 
în primul rînd să trezească interesul popoarelor europene 
faţă de patrimoniul arhitectural comun ; în al doilea rînd 
să protejeze şi să pună în valoare monumentele şi ansam
blurile arhitecturale care prezintă un anume interes istoric 

2 Menţion�m !ialpouJ ca, In cadrul anu�ui con acrat mO tenirii anhi
oect1.1ll1ale europene, Direcţ�a patrimoniulu i  wltura,l ,naţtonal a organitzat 
mai muLte ses�un1 de cOtnlln�c�r,i şu�unţif�ce - cea .mai imporoantă în 
Zli.:·ele de 1 5- 1 7 mai 1 975 -, a in i\:iat o .ser1e ,de dezbate.ri la radio 
şi .televiziune, .a CO'labora.t ,Cll Un.iunea artişoilor plas�ici, ColI Muzeul de 
istorie a 1111l1nicLpiului Bucureş·ti şi cu aloe i.nstituţii pentI1L1 pregătirea unor 
c:ircluri de 5impozio.ane şi conlerinţ'C, a p.rezClntat ,o ,amplă expoziţie de 
dOCollmente fotOg.rraJfice, plaJnuI1i şi machete. Stlb ruulLVI " M:ol1,umCln,te j.stO
r.ice din Românira - cOl1Jsel'vare şi �e,s�aJura·r.e", expoziţia a fost realizată 
În coopera�e cu Comi.sia n >aţiona�ă a R. S. Româ,n iJa pentru UNESCO 
şi cu In·s1lÎwOlIl ro l11â Il penDru relaţiile md·mf,ale ou st.răinătatea, fiind 
desohusă În sala  I .R.R .C.S. în lU"l!a octombrie 1 975 . De asemenea aLI 
�ost edirt:1lte două afişe. 

î,n cadrul căru;.a a fost conser vată şi  pLl�ă în V:llloare bi errim [,"rerulescu ( l 722) . 
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Fig. 2. Piata  Universită ţ i i  d i n  13ucll re�lli In care noua GIăd�re a Tea,urului Naţiona.! se i nserează ca o notă discondantă. 

'5i a rtiStiC ; în al treilea rînd, să conserve caracterul şi 
atmosfera auten tică a satelor vechi şi, În sfîrşit, să asigure 
vech ilor edificii o r uncţie vie şi utilă în societatea contem
porană ,  Este lesne de Înţeles că realizarea unui asemenea 
program presupune o densă şi complexă reţea de acţiuni 
atît de natură teoretică cît, mai ales, de natură practică, 
cu atît mai mult cu cît explozia urbană caracteristică ulti
melor decen ii ale ecolului pune probleme din ce în ce mai 
grele în faţa urbaniştilor, în faţa tuturor acelora care se 
îngrijesc pe de o parte de sistematizarea aşezarilor, pe de 
altă parte sînt răspunzători de armonioasa înscriere a patri
moniului arh itectural trecut În noul spaţiu construit, 

tn ,ra,stJi,n1.pUJI oaJre ,a sepa1r.a.t oOl]fer,i,nţa  de La Zi.ir,ic,h de 
anul consacrat patrimoniului arhitectural au avut loc mai 
multe conferinţe, consfătuiri, colocvii zonale sau naţionale3 
şi este important de remarcat interesul concertat al specia
liştilor din toate ţările pentru ceea ce, pe bună dreptate, 
a fost denumită zestrea arh itecturală comună, zestre care 
nu poate fi în nici un caz considerată în afară de preocu
parea comunităţii europene pentru păstrarea a tot ceea ce 
îi este reprezentativ în perspectivă istorică . Această atenţie 
este cu atît mai legitimă cu cît seria catastrofelor înregis
trate în ultima vreme este cu adevărat îngrijorătoare. Este 
suficient să amintim că domul din Worms, acea superbă 
realizare a arhi tecturii de stil romanic, a fo t ascuns pe 
una d intre cele mai frumoase laturi ale sale de către con
strUCţia, cu forme brutale, a unei bănci comerciale. Centrul 

3 Prinl.re prUnoipaI.ele man,iJestărj intemaţio!1JaJe vom amimi Coloc
viUL de l,a SJJlonic (oct. 1 973)  conS:lcrat mh;tectlLni,i populare şi centrelor 
rura.le, Co,l'Ocvi'l�1 de la Bologna (oct. 1974) :tvî'nd ca temă centrele isto
rice urbllne, CoLocviul de .la llnuges (3ipJ<i'li,e 1 975) cu tema: conserVMea 
oraşelor medi,evale, o,locviul de h Plovdiv (sept. 1 975) r,ezerv,at proble
melor centrelor folllf,ruLe, Co,10cviul ,de ,\Ia Pmga (oct. 1 975) con'sacrat cen
t rclo'r ,de c.ap itale ,isrodce. Ţ,rebuie ,amintLt, de a.semeru!a, Co�ocviu l ,  orga
nizat la Rothenburg, o.b delf T :lJuber, cu prilejul celei de-:t IV-a Adunărtl 
Ge!1Jera.le ICOMOS, cu rem�: conservarea midLor oraşe j IlO ric.e (mai 1 975), 

oraşului Frankfurt am Main a devenit un vast "termitier" 
de construcţii  din beton armat a caror m a  ă puternica, dar 
inexpresivă a sufocat silueta atît de elegantă a domului ca 
şi a altor monumente de epocă medievală, monumente, care, 
pe bună dreptate, constituiau un titlu de mîndrie al acestui 
oraş ş i  nu numai al său . La Aahaus (R .F.Germania), o bise
rică gotică a fost îmbrăcată în masa de beton a unui edificiu 
modern, iar la Alborg în Danemarca, o colosală bară vitrată 
a închis perspectiva centrului medieval. La Maastricht, în 
Belgia, un elegant edificiu construit În stilul Renaşterii a 
fost parcă strivit de construcţia unui parcaj etajat lipit pe una 
dintre laturile sale .  Exemple din această categorie sînt de 
amintit şi în alte oraşe, la Londra,  la Atena, la  Liege, la 
Dublin, numărul mare de exemple făcînd legitimă îngrijo
rarea pe care am amintit-04. Este demn de subliniat faptul, 
că în foarte multe cazuri aceste nefericite intervenţ i i  în 
contextul unei aşezări cu o fizionomie arhitecturală con
stituita au fost legit imate din punct de vedere teoretic de 
teza rău În ţeleasă a contrastului expresiv. în n UfT'ele unor 
vecinătăţ.i care, chipurile, ar f i  trebuit să se pună reciproc 
În valoare, unii arh itecţi sau urbanişti au în ţeles să impună 
cu prea multă l ibertate propria lor v iziune, propriul lor 
mod de a concepe arhitectura uitînd că în fapt istoria unui 
renomen artistic se constituie nu prin reciproca negare, une
ori marcată sub denumirea de "contrast expresiv" ,  ci ,  dim
potrivă, printr-o armonică înlănţuire de experienţă, printr-o 
transmitere nuanţată a celor mai bune realizări proprii unei 
generaţii către generaţiile vi itoare. 

I 
încă din primele deceni i  ale secolului nostru, marii cori fe i  

a i  arhitecturii moderne, Le Corb usier şi Frank Lloyd Wright 
au demonstrat că arhitectura bună este organic condiţio
nată de legăturile sale cu mediul, atît cu mediul natural 
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4 O vchell11entă denll,nţ,are a desfLgl�rării Gadnw1ui istoric, ca şi :l 
c,:JJooll lli i  navuna,l, prin jntervenţiile neinspirate a unor constrUCţii mo
deme, se darorează lui ALkedo Barbacci, Il voita sfregiata, Bologna, 
1 97 1 .  
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Fig. 3. Strada Gabtroveni djn Bucur.eşti; o Încerc.are de completare armon·iza.lă a rrortDu.)ll.�i ex istent de clădi'ri .  

cît şi cu cel istoriceşte constituit .  Cele două războaie mon
diale, cu Întregul lor cortegiu de distrugeri au impus multor 
oraşe europene un proces de reconstrucţie deosebit de costi
sitor şi În acelaşi timp dificil datorită problemelor care 
erau legate de recuperarea acelor monumente reprezenta
tive pierite sub loviturile bombelor. Din acest punct de 
vledere ex,per.ienţa poloneza po:ate fi .oOI1Jsider,aJta 'CU adeva
rat ex::mplara. La s fîrşi tul celui de-al  doilea razboi mon
dial multe oraşe poloneze, Varşovia, Gdansk, Poznan, 
Wroclaw aveau Întreaga zona centrala distrusa În propor
ţie de peste 60% , În categoria distrugerilor intrînd monu
mente valoroase, nu numai din punct de vedere al  expre
siei art istice, dar şi din punct de vedere afectiv, ele expri
mJlnrd penuru poLonezi însemne .s�mbo].uce ,ale �stOl'li,ei naţ�o
nale. S-a pus problema, cu foarte mult curaj, de a se recon
strui toate acele monumente pierdute, cu riscul de a se 
introduce unele elemente străine de conceptul iniţial, ch iar 
cu riscul unor abateri acolo unde documentaţia se dovedea 
nesatisfăcătoare sau acolo unde exigenţele vieţii contempo
raEe o impuneau.  Mult contestată de către numeroşi spe
cialişti, opera de refacere a centrelor istorice poloneze s-a 
soldat În cele din urma cu un stralucit succes şi astazi 
nimeni nu ar putea vorbi despre reconstrucţia poloneză de 
după cel de-al doilea război mondial fără să sublinieze, cu 
cuvenit respect, modul în care au fost recuperate construc
ţii le distruse de bombardamente. Recenta Încheiere a lucră
rilor de reconstrucţie a palatului regal din Varşovia este 
un corolar al eforturilor amintite şi dă măsura profundului 
respect cu care poporul polonez a ştiut să rezolve grelele 
probleme ridicate de conservarea şi chiar de reconstituirea 
patrimoniului arhitectural considerat În ansamblul său ca 
un document concret multilateral grăitor despre capacitatea 
de creaţie, despre vigoarea unei prezenţe, despre dorinţa de 
afirmare a unui Întreg popor. 

Dar, experienţa poloneză, tocmai pnn proporţiile acţiu
nilor sale nu putea sa ramîna fara ecou şi, ca urmare, în 
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mai multe ţări europene au fost Întreprinse acţiuni Simi
lare rezultatele diferite din punct de vedere calitativ, fiind 
în ansamblul lor demne de atenţie. Problemele implicate în 
această operă de recuperare sînt foarte diferite. Ele privesc, 
neîndoielnic, În prima instanţă, o latură de ordin tehnic şi 
constructiv, privesc, de asemenea, aspecte de ordin docu
mentar, În vederea unei cît mai fidele reconstituiri, dar, 
În ultima instanţa, elementul cen traI al întregii aCţiuni î l  
constituie conştiinţa istorică, respectul faţă de mărturiile 
concrete ale trecutului nostru. 

Tn această perspectivă a apărut motivată propunerea 
făcută de arhitectul şef al oraşului Roma, profesorul Luigi 
Picinatto, cu ocazia lucrarilor celei de-a IV-a Adunari Ge
nei'ale al ICOMOS-ului de la Rothenburg ob der "l auber 
(R. F. Germania), de a modifica deviza Anului european a l  
patrimoniului arhitectural: s ă  nu vorbim despre " un viitor 
pentru trecutul nostru",  ci În primul rînd despre "un tre
cut pentru viitorul nostru" .  Cu alte cuvinte, să nu fim În 
mod exclusivist, preocupaţi de t ransmiterea unOr valori ale 
epocilor revolute către viitor, ci dimpotrivă, de a asigura 
acestui viitor conştiinţa rădăcinilor sale, rădăcini care co
boară În timp prin secole şi milenii şi care se confundă cu 
istoria Însăşi a continentului european. Inversarea devizei 
propusa de profesorul Picinatto este, fară îndoială, obiect 
de posibila diSCUţie, dar, în esenţă, cred ca aCţiunea Anului 
european al patrimoniului arhitectural a vizat tocmai acest 
lucru, şi anume, hrănirea În fiecare cetăţean al  continentu
lui  nostru a acelei conştiinţe istorice care sa facă cu desă
vîrşire posibilă păzirea patrimoniului arhitectural, înţeles ca 
matrice şi receptacol al  patrimoniului cultural În  sens larg, 
ÎncorporÎnd adică ş i  celelalte arte, fie că este vorba de pic
tură, de sculptură, de artele decorative şi aplicate. Arhitec
tura, considerată în sensul său tradiţional, nu este numai 
artă a volumelor exterioare sau a cadrului construit utilitar, 
ea este În acelaşi timp o artă de generoasă cuprindere care 
stimulează şi celelalte manifestări ale geniului uman, sinteza 
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artelor avînd, aşa cum se ştie, întotdeauna, ca element de 
fond, construcţia ş i  spaţiul arhitectonic. 

În ţara noastră problemele patrimoniului arhitectural au 
o îndestul de îndelungată tradiţie ş i  este i mportant  pentru 
conservatorii de azi a i  monumentelor ş i  centrelor istorice 
să aibă în vedere gri ja pe care, la vremea lor, au manifes
tat-o faţă de vestigii le trecutului , voievozi ca Alexandru 
Lăpuşneanu, cel care amplifica cu atîta gri jă ctitoria voie
vodală de la R ădăuţi ,  ca Vasile Lupu cel care m ustra pe 
vasluieni pentru nefericita intenţie de a demantela ruinele 
curţi i  domneşti fi ind aceasta, cum spunea luminatul dom
nitor " Zvicni de neşine" . Es'oc nElcesar să ne 'am.llfl'tum în aoelasta 
perspectivă de in i ţiativele lui  Constantin Brîncoveanu, dar 
mai ales de n umeroasele acţiuni ale cărturarilor din secolul 
trecut, cînd se poate vorbi despre constituirea unei gîndiri 
programatice, a unei d iscipline privitoare la păzirea ş i  con-
ervarea patrimoniului istoric arhitectural. Călită în  focul 

revoluţiei de la  1 848 ,  conştiinţa istorică a cărturarilor români 
a încorporat de timpuriu ,  ca un reper permanent, această 
mroş1)cnir,e ,a treou,uu1U1i , flOnn.ata din "nlimITi", din monu
mente mai mult sau mai puţin ilustre. Cezar BoJliac, 
Alexandru Pelimon, maiorul D.  Pappazoglu ş i ,  mai presus 
decît toţi, Alex;andru Odobescu, sînt iniţ iatorii unui pro
gram de o surprinzătoare generozitate într-o epocă în care 
nOţiunea însăşi de mon umen t nu era pe deplin constituită. 
Ei şi-au propus să i nventarieze întreaga zestre patrimonială 
a trecutului nostru şi să pregătească pe calea s tudii lor mono
grafice sau de ansamblu o mai clară situare a modului în 
care, de-a lungul timpului, poporul n ostru a ştiut să se 
racordeze la mari le m işcări ale culturii europene, exprimînd, 
d incolo de i nevitabile ş i  necesare împrumuturi,  propria sa 
personalitate creatoare. Anii de sfîrşit a i  secolului  XIX şi  ma i  
ales primele decenii ale secolului X X  poartă pecetea perso-

Fig. 4. Suhiu, gmp d:e Co3Jse din Piaţa Mică. 

nalitaţi m arelu i  Nicolae Iorga, i storic de anvergura euro
peană care, mai mult decît alţi contemporani, a apreciat 
importanţa monumentului istoric În calitatea sa de docu
ment complex, capabil sa exprime deopotriva mai multe 
aspecte pregnant evocatoare pentru viaţa personalităţilor şi 
a societăţilor revolute. Activitatea de cercetare şi de restau
rare a monumentelor i storice din ţara noastra s-a Înte
meiat vreme îndelungată pe Legea pentru conservarea şi 
restaurarea mon umentelor istorice, lege adoptată în  anul  
1 892 .  Într-o vreme în care puţine erau statele europene care 
acordau un i nteres s istematic problemelor de restaurare, 
Comisia monumentelor istorice d in R omânia desfăşura o 
susţinută activitate de identificare, de cercetare, de restau
rare ş i  de valorificare prin publicaţii a monumentelor celor 
mai reprezentative pentru trecutul nostru. Nicolae Iorga şi 
al;,ţturi de el pe'r onali,taţi ca Gh. Balş, Ni::olae Ghika-Budeşti, 

I Alexandru Lapedatu, Constantin Daicoviciu, Horia Teodoru, 
Ştefan Balş ş .a .  au pus bazele unei autentice şcoli de restau
rare românească şi este dem n ele subliniat faptul că, mult 
înainte ca la  Congresul de la Atena să fie stabilite princi
pi ile de bază ale activităţii de restaurare, în activi tatea sa 
practica, şcoala românea;sca de restaur,are a aplicat e fectiv 
aceste principii .  Este vorba înainte de toate despre respectul 
faţă de monumentul de arh itectură înţeles ca document 
istoric ş i  cultural cu multiple posibil ităţi de interpretare, 
aceasta impunînd păstrarea riguroasă a formelor originare 
ş i  de menţinerea la  un nivel cît mai  discret a in tervenţi-\ i lor restauratorulu i .  Acel vechi princip iu  bine cunoscut în  
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\ medicină, «primum non nocere» ,  pe care astăzi o serie de 
documente ale UNESCO-ului îl recomandă în  practica 
re,staurarii ,  a fost cunoscut ş i  respectat de timpuriu de 
către restauratorii români ,  multe din tre resta urările lor efec
tuate în prima jumătate a secolului nostru avînd un caracter 
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fig. 5 .  Halll.lui Manuc din Buour.eşti după ·resna·u,fI<lIre, curtea inlterioa1ra. 

exemplar. Deplîngînd şi respingînd metodele false de res
taurare pe care, la sfîrşitul secolului trecut le adusese în 
ţara noastră arhitectul francez Lecomte du N ouy, elevul 
celebrului Viollet le Duc, şcoala românească de restaurare 
nu şi-a îngăduit în perioada amintită să demanteleze monu
mentele aş� cum O făc�se arhitectul

, 
franc�z, di l:n?otr�v� a , depus susţlI1ute efortun pentru ca 1n  pofIda dlfIcultaţllor 

de  ordin tehnic să salveze ş i  să recupereze intactă frumuse
ţea unor monumente de prestigiu .  Este suficient să amin
t im cazul bisericii domneşti Sf .  Nicolae din Curtea de 
Argeş, pe care Lecom te du Nou y o condamnase la pieire 
şi pe care a salvat-o printr-o operă de restaurare i mpeca
bilă arhitectul Cristofi Cerchez. Este, de asemenea, demnă 

Fig.  6. H:1Jnul cu ' l'ei &n 13uw reşui, .dl�pa rest'Hl r.are. 

de a fi amintită restaurarea arhitectului Horia T eodoru la  
biserica Curtea Veche din B ucureşti sau aceea întreprinsă 
de arhitectul Ştefan Balş la  biserica Kreţulescu din acelaşi 
oraş. Ceea ce a lipsit însă şcolii româneşti de restaurare din 
prima jumătate a secolului XX, a fost  O viziune îndeajuns 
de clară asupra ansamblurilor arhitectonice cu valoare isto
rică. Preocuparea restauratorilor s-a îndreptat cu precădere 
asupra monumentelor i zolate şi, deseori, au fost neglijate, 
f i ind astfel condamnate unei i remediabile d istrugeri, monu
mente de importanţă secundară în aparenţă, dar deosebit 
de reprezentative pentru expresia oraşelor, .ele participînd, 
în compoziţie de masă, la  închegarea unei fizionomii  de 
neconfundat pentru fiecare aşezare istoriceşte constituită. 

Fig. 7. 13ise,rica Sf. Gheorghe (sec. X V I I )  a deven i t  dupa restaU.n:lre lin monument reprezell1oavi·v al  p.i.erei cen l r.ale din Piteşti. 
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Fig. 8.  St r:\Jda ŞelMi eLin Buomeşt i :  propunere d e  plombă ada ptată for:lle
lor de arhi,teGlUTă tr:\Jdi,\ ionaIă. 

Fig. 9. B m.şov, Pi';l \a  23 August cu Biserica Neagră �I ca�a l-fi rscher Î n  
timpul 11'lI'Crărlll'or de ,reSnalbf1.ne. 

Fi.g. 1 0. 'funIluri medievade d!un Sibiu, mOlllumenue eli În(\ l tă e:\Jp:1Cilate de 
evoea,re istorică. 

Fig. 1 1 .  S�r:\Jda Ştefan cel Mare ,din Ruman păstre:1Jză numeroase m ag':l:oine 
cu alrhiuecmră spoci�ică seeaJulu,j al X I X,lea, c:\Jre pot fi restaurate şi puse 
in vlaloare. 

Fig. 1 2. entrul istoric al or,aşuhl'i Piatna Noomţ Înnobilat ,de eti,to,niu l ui 
$L'ef<ln cel M:\Jre: hi ;er.ica f. 10n şi llIrn�l l-clopOll,iră. 

Fig. 1 3 .  Sibiu, tlladă u b arc:\Jde. 

Fig. 1 4 .  Casa Hi.rseher din  Braşov În timpul lucrănilor de restaurare. 

Fig. 1 5 .  Mănăsnirea Hur,ez, wrliCa in terioară, d llpă ,estaurrare. 

Fig. 1 6 . Mănăsuill'ea Dnagollli rna cu puterruica cetate construită de Mirun 
namovsehi ( 1 626- 1 629), du.pă resuau,raue. 
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F[g. 1 7. BiserLca de leml1 din unea (jud. Maramureş), ,după reSVaura,re. 

folg. 1 8 . Ca, ă gorjenească; Muzeul de 1a.�h.iJtlecrură populrură de La CU'fui
şoa,ra (jud. Gorj). 

Di pariţ i a  unor importante construcţii  civile, fie că este 
vorba despre "casa cu lanţuri" (casa Moruzzi) de pe calea 
Victoriei, palatele BrÎncoveanului din diverse puncte ale Ca
pitalei, palatul lui Şerban Cantacuzino, palatul lui Bibescu 
Vodă de la Băneasa, precum şi unele case de tîrgoveţi şi me-
seriaşi care, toate laolaltă, asigurau vechiului Bucureşti o per
sonalitate fără de pereche este regretabilă. Distrugerile pro
vocate de ofensiva unui fals urbanism şi-au pus amprenta 
legativă şi la Iaşi ,  la Tîrgovişte, la  Craiova sau la Curtea 
e Argeş. 

Dupa cel de-al doilea război mondial, în pofida condi
�i i lor foarte grele provocate de numeroasele d istrugeri ce 
i mpuneau O grea opera de reconstrucţie a ţării, regimul de 
democraţie populara a asigurat activi taţi i  de restaurare un 
cadru mult  mai temeinic decît În trecut .  Este demn ele 
subliniat faptul că în anul 1 955  a fost posibilă publicarea 
unei prime liste a mon umentelor istorice elin ţara noastra, 
lista care, deşi nu Însuma decît 4 500 de obiective, era 
incomparabil  mai larga decît toate celelalte liste care fuse
sera redactate În  trecut.  Pe baza unui s istem de informare 
mai n uanţat, coroborat cu activitatea complexa a Direcţiei 

) monumentelor istorice înfi inţata în 1 959,  a fost posibila ( abordarea problemelor de restaurare nu numai în raport 
1 cu monumentele izolate, ci pentru păstrarea unor cartiere 

Întregi, pentru conservarea nealienata a zonelor de protec\ ţie, i mplicînd în aceasta şi cadrul natural cu frumuseţile ) sale. Aşa cum era şi f iresc, pe fondul marilor d ificultăţi pe 
care le crease construcţia oraşelor, activitatea de restaura t e  
n u  a avut întotdeauna un caracter d e  perfecta cursivitate 
şi ,  datorită unor neînţelegeri, au fost Înregistl'ate pe par,curs 
cîteva pierderi regretabile. E suficient să ne gîndim la dis-( pari ţ i a  bazarului d in Tulcea, l a  demantelarea bazarului d in 
Gherla, sau la demolarea unor monumente reprezent,ative ca 
Academia Mihăileană de l a  Iaşi  sau la biserica Sf .  Nicolae 
Mavrodol din Piteşt i .  Şi totu şi, dincolo de asemenea greşeli 
pe care le  amintim tocmai pentru a menţine treaza atenţia 
în faţa unor asemenea posibile pericole, trebuie sa spunem 
că, în  ansamblu, preocuparea pentru salvarea centrelor isto
rice a facut posibila nu  numai prezervarea unor fronturi 
deosebit de expresive, dar, În acelaşi t imp, a facut posibilă 
asanarea şi recuperarea unor pieţe, a unor cartiere care fuse
sera desfigurate de-a lungul timpului .  Direcţia monumen
telor istorice a in iţ iat  o acţiune de cercetare şi de proiec
tare în vederea asanarii centrelor i storice din ţara, realizîn
du-se cu concursul Institutului de sistematiza re şi arhitec
tura, un numar de 26 de studi i ,  unele de lll1 real interes, 
ca acelea efectuate pentru oraşele Braşov, Iaşi ş i  Sigh işoara. 
Dar, exemplele cele mai importante legate de aceasta acţiune 
sînt cele care au avut ş i  o consecinţa practică, remarcabilă \ fiind în acest sens experienţa facuta în oraşul Sibiu .  Spre 
deosebire de alte oraşe unde s-a mers pe varianta implan
tarii noului centru civic În nucleul istoric constituit - ceea 
ce a dus la demolari masive ş i  la pierderea unOr colţuri 
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deosebit de expresive (citez cele întîmplate la Piatra Neamţ 
sau la Focşani )  - la Sibiu, urbanişt i i  au întrevazut posibi
l itatea, care de altfel sta pretutindeni la îndemîna, de a 
asigura localitaţii u n  nou cen tru civic, dimensionat pentru 
a satisface nevoile unei aglomerari urbane incomparabil mai 
mari decît aceea din t recut. Pus la adapost de intervenţiile 
incisive, vechiul  centru istoric cu Piaţa R epublicii ş i  Piaţa 
Mică a intrat în mîinile restauratorilor care, cu foarte multa 
grija, au pus în evidenţa calitaţile artistice ale unor con
strucţii pe care transformarile u l terioare le faceau, la prima 
vedere, lipsite de interes. în Piaţa Mică au fost treptat 
restaurate mai multe pravali i ,  f i ind degajate ar cad ele d in  
faţa da ,  cu bolţile lor  protectoare, revenindu-se deci la  sis
temul medieval ele portice care, aşa cum se ştie, a fost reac
tualizat în arh itectura moderna care foloseşte din nou tre
cerile protejate pentru pietoni .  La Sibiu, preocuparea de 
recuperare a formelor originare, a frumuseţilor pierdute, a 
mers mai departe şi astfel au fost restaura te, cu refacerea 
decorului cromatic i n iţial, faţadele palatului B rukenthal, 
ale bisericii romano-catolice. A fost refăcură, cu reconstruirea 
unui etaj disparut, locuinţa-turn din ansamblul casei Tho-
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Fig. 1 9. Ci\9� dOl11 ne�scă de h Manastirea Cetăţuj�- hşi ;  vede·f·e dllpa 
înoheiere� lill ;]ni lor de reist�lIra\l'e. 

mas Altenberger, datînd de la  sfîrşitul sec. al XV-lea, acţiu
nea promiţînd să restituie în cele din urmă oraşului Sibiu 
un număr foarte mare de monumente, pe lîngă care, alt
minteri,  vizitatorul ar  fi trecut cu indiferenţă.  

Deosebit de importantă, prin semnificaţie ş i  prin rezul
tatele ei practice, este ş i  acţiunea de redescoperire şi .punere 
în valoare a centrului i storic din Bucur eşti . Se ştie că, în 
condiţ i ile nefericitului  u rbanism din ecolul trecut,  în centrul 
Capitalei ,  locul unor vechi monumente importante a fost luat 
de construcţii  cu caracter comercial mărunt, de construcţ i i  de 
raport, masa acestora făcînd să dispară sau să fie numai as
cun e vestigii importante din istoria îndepărtată a oraşu lu i .  

Printr-un act  de stat, centrul istoric al Bucureştiului a 
fost supus unei operaţii sistematice de cercetare documen
tară ş i  arheologică ş i  ca urmare a acestei acţiuni  a fost recu
perată o bună parte din curtea voievodală de reşedinţă a 
Ţării R omâneşti, vestigiile f i ind deia introduse în circuitul 
public, monumentala pivniţă a fostului  palat găzduind 
astăzi un foarte interesant muzeu de istorie. În  aceeaşi zonă 
a palatului voievodal, a Curţi i  Vechi  cum se n umeşte înde
obşte, a fost restaurat ş i  redat funcţiei sale iniţiale Hanul 
Man uc, restaurarea acestui edifici u prilejuind recuperarea 
unei case datînd din secolul  al XVIII-lea, construc
ţie de o remarcabilă frumuseţe volumetrică şi plastică. În 
acelaşi timp, străzile din zona centrală a oraşului, străzi ' 
mărgini te de edificii înălţate în secolele XVIII, XIX şi XX 
au fost asanate şi reintegrate circuitulu i  comercial. Este înde
ajuns să amintim noua expresie a Hanului cu Tei, devenit 
astăzi un  loc de atracţie de pe traseul străzii Lipscani ,  sau 
noua fizionomie a străzilor Covaci ş i  Gabroveni unde vizi
tatoflll regăseşte ceva din atmosfera istorică a oraşului .  Ope
raţia de asanare ş i  punere în valoare a zonei centrale bucu
reştene este în curs în cadrul ei, la un loc eminent, situîn
du-se restaurarea vechilor hoteluri redate destinaţiei ini
ţ iale .  Spectaculoasă prin realizările sale este restaurarea hote
lurilor Continental, Majestic şi Capşa - În aceeaşi ordine 
de idei si tuÎndu-se şi restaurarea în curs a hotelului B ule
vard, operă a primului mare arhitect modern român 
Alexandru Orăscu .  În perspectiva acestei acţiuni este de 
întrevăzut o autentică Înfrumuseţare a Capitalei, fiind vorba 
11  u doar despre aspectul estetic ci, de asemenea, despre 
aspectul moral ş i  istoric întrucît se dovedeşte, pe această 
cale, că oraşul de pe Dîmboviţa beneficiază de o istorie 
nuanţată, fiind un  oraş care nu s-a născut în ultimele decen i i ,  
dimpotrivă, s-a  îmbogăţit de-a lungul timpuhli cu edificii 
reprezen tative . 

În cadrul vastei campanii de restaurare a monumente
lor din ţara noastră un rol deosebit de i mportant revine 
Direcţiei patrimoniului cultural naţional, instituţie care a 
p reluat, la o scară m ult mai amplă, sarcinile fostei Direcţi i 
a monumentelor istorice ş i  de artă . Direcţia patrimoniului 
cultural naţional - deşi ca instituţie este foarte tînără -
se bizuie în activitatea sa pe tradiţia, veche de mai multe 
decenii ,  a şcolii româneşti de restaurare, fructi ficînd acele 
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principii care au în primul rînd în vedere respectul faţă de 
valoarea autentică, faţă de monument , înţeles ca un  docu
ment al trecutului naţional .  

Deosebit de complexă, implicînd studii de arheologie, 
de istorie ş i  istorie de artă, de arhitectură ş i  inginerie, opera 
de cercetare desfăşurată în cadrul Direcţiei patrimon iului 
cultural naţional este menită să asigure fiecărei restaurări 
o bază şti inţ ifică riguros fundamentată .  Se urmăreşte nu 
numai recuperarea înfăţişări i  originare, autentice, a monu
mentului în cauză, dar şi introducerea acestuia în circuitul 
vital al societăţi i  contemporane pentru că, este un fapt 
dovedit, numai acele monumente care îş i  găsesc o întrebuin
ţare, care aparţin efectiv vieţii ,  sînt conserva te în mod co
respunzător ş i  sînt preţuite ca atare. Este demn de remar
cat faptul că prin opera de restaurare a ultimilor ani au 
dobîndit funcţi i  utile monumente abandonate sau grav de
gradate. Ampla cetate a oraşului Tg. Mureş este pe punctul 
să devină un  complex cultural şi turistic cu funcţii poliva
lente, castelul de la Sîntă Mărie Orlea se pregăteşte să 
devină un hotel turistic, cel de la Criş va îndeplini dubla 
funcţiune de aşezămînt m uzeistic ş i  de motel, o serie de 
alte complexe arhitectonice fiind, în clipa de faţă, în restau
rare cu destinaţie de tabere şcolare, case de creaţie, case de 
odihnă ş .a .m.d . Din numărul mare de monumente care au 
fost re taurate în ult imii  ani de către Direcţia patrimoniu
lui cultural naţional - aş aminti de acelea de la Secu, Dra
gomirna, Putna, H urez, R ăzboieni ,  Tîrgovişte, Adamclisi, 
Med i aş , Dobrovăţ ş .a .m.d.  Deosebit de importante sînt des
coperir i le arheologia :  la Strei Sîngeorgiu ( j ud. Hunedoara) 
a fost pus în evidenţă cel mai vechi monument romilnesc 
cunoscut pînă În prezent, databil în jurul anilor 1 1 00 ;  la 
Rădăuţi a fost posibilă identificarea unei aşezări româneşti 
anterioare celei cunoscute în legătură cu biserica domnească 
SE. Nicol,ae; la Probota, la Nicul iţel şi din alte părţi cerce
tările specialiştilor au adu la lumină importante mărturi i  
documentare. Toate aceste descoperiri ne pun în s ituaţia să 
sporim interesul pentru monumentele istorice nu numai pen
tru valoarea lor efectivă, dar şi pentru că, în foarte multe 
cazuri , ele sînt succe oarele unor con trueţii mai vechi, per
miţînd astfel, printr-o mai atentă interpretare reînnodarea 
firului istoric şi îmbogăţirea cunoştinţelo�' privind perioade 
foarte îndepărtate din existenţa poporului român. 

Opera de restaurare nu este, aşadar ,  un simplu act de 
Îngrij ire a monumentului  de arhitectura, ea este, în acelaşi 
timp, un act de permanentă subliniere a prezenţei în i sto
rie a unui  edificiu sau a unit sit, este o n uanţată descifrare 
a ca,ra.cterului  de document pe care monumentul de arhi tectură 
îl are. Tocmai de aceea, a vorbi de pre transmiterea către 
viitor a monumentelor aparţinînd epoci lor trecute este astăzi 
un act de necesitate şi el se recomandă conşti inţe i  omului con
temporan ca un însemn al demnităţ i i  umane în general, ca 
o dovadă de generoasă solidaritate Între popoare şi între 
generaţii pentru păzirea zestrei comune de cultură. 

http://patrimoniu.gov.ro




