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Tematica dez,,01oată În oad r·u 1 simpozio
TIului a atias ItoMe prohleme'le lef?iate de păs
trarea, conserW\lrea şi rC903!UIr.a.rea v3Jlo'ri10r isto
rice, aroistice şi cuLtlLJ13!le ale centrelor i storice 
·şi rezervli\ţiaor mltuJIlale '3!le o.r.a�e:or, folo�irnd 
toate mi:j loa.cele pOllÎibrle şi aJnume :  

- VlaLoJ'Li,le d e  lM'h�uectură, a.rheologie, p las
tică scu1poumlă, obiectL"e cu va.lo·alfe istorică, 

.opere de 'airtă decol1a1tiJvă, pumcte iwal:He - de 
:allmqie - pe lalftere PF�I1Cupale care pot fi 
păsr'r:1te şi ,r.eS03!Ullate, p110uceţia mcdi.ulLui În · 
conjurător (atît rpellJo�u a da mOl1umcrn.telor a'll

:bi3Jnţa ,respeollivă, CÎrt şi .conuIla poIuării med�u-
lui a.:llbi,anlt),  puncte de l3!ullaJcţie, expoziţii, mu

zee, construCţii noi reprezent3!tive etc. 
Urlllări'I1,d în egală măsură şi realizarea 

unui schimb de exper�enţă între spec�alliştii din 
domeniu'l rcspeclli v, ap:lJrţinÎn·d �nsti,tuţiilor si
mula,nc d�n celeJ.alte capiuaJie ale ţărilor wda
liste, o'rgarn.i:m·tQ,r.ili sUmpozi�)fl!uaui ,au sol,ioitat 
·susţinerea de If.erfer;a'lle, �n oare să fie Înfăţi
-şate realizăp;le din fieaa're oapuu3!Iă În alcest 
.do m/!ilJiu , de dure reprezenualnţii ţăr�lo,r partici
p anoe. 

Refe.r:1Jtul prezell1tat de a,rhutecw� Cristian 
Moisescu, �noLuullat "Consiidellaţii asupr.a l uoră
.ri:o·r de resmu·na,re şi ,pl�nere în v,aLoaue a 
.cenurului istoric :li! oliaşulllllÎ Buculfeşti", <. ll>ţi-
11Ut cu d1apozuti!ve color şi pr1n expunerea 
prunc;pwfor şi me·oodologiei carre au stat la 
.baza re,alizări� Illucrarilm din oapiu3!lla \5'ri,i 
:noa,stre, avînd ca scop nu �wma.j reouper:1rea 
unor importante rJ110nllmente - Palatul voie
vodal, Harnul  lui Mall'luc şi  hanul Gabroveni 
,c,i şi a '3J1 tor consDflueţii v.al10liOase din zonă, a 
J.ost :1:pneciat �i reţVl]\lt penuru publiaare. 

La ,lu,o.rariile simpozionllllli a p'M'ltricipat di-n 
pal'tea lCOMOS-uhri, pnof. �ng. Mik:os Hor
Jer, l11embru al Comiteolului Naţiona.l ICOMOS 
·d�n R. P. Ungarri.a. 

Org.an�za,rea cu mllltă g,rijă şi în cele m ai  
hLLne condiţii a simpozionul'l�i, ClIm ş i  car�itla
·tea m ajori't5ţii refe�auelor, au contnirbuit la o 
.deosebi tă .n�uş;tă a sar. 

Arh. CRISTIAN MOISESCU ŞI 
:l1ih. MARINEL DAUA 
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îrnsc'riiJlldu-se î,n tr.adiţ�a dej.a consti�uită a 
imformăniliorr ltmalre l:lsupl1a relJu1tarreloa- ce'rce-
1tării şnil�nţifice din D.P.C.N. sesiJumea lunară de 
conmnkăr,j dill1 h�l1'a deaembnie desfăşuffită În 
'Sa.la de con.ferllnţe el Miuzeu�ui de istorie a 
Munici:p�\lIlui BllcureşDi a avut Uill c-aracrter 
.aparte. Astfel, î,ntr-o primă par'te a sesiun.i�, 
treli comun·icărri au ,avut ca oemă arspecte ah 
.arhitectl1ri'i veohi dun Puteşti, ,a:nsambLu urban 
.care ,nu s-a bucurrat, pînă În prezent, de atenţia 
cuvenită �a1or�lor pe care Încă le pă&t.ne,aza. 

în comunica.rea "Mom�l11ente de arhicec
'tură med�ev.aJiă d�n P�teşti" ,  alflhiltJeeţii Maria 
Mulţeseu şi Ale�a;ndru MUllţescu ,au prrezen-tat 
conduzii,le studiil]IQli lor arslIprm unui grup de 
.case de zid, dMăr.ile cel mai tî.rziu În ve'<1icul 
al XVIII-ll",a, ev.idenţiullld o sflrie de asemă
'nări în c·eea ce pflLveşDe repartiţia Încăperilor 
jji sistJen1ll'1 de boloi.re ari pivniţelor. Uill accent 
deosebi t a pri,mit aln<1l1im c·a,gei d�l stna;da 
1 Mai nr. 4 (dărÎmaltă �n 1 975) ,  a cărei lase
Jllănar.e cu casa lui Mareş Băjescu de l a  Bă
jeşti perrmvte da,ua,re·a ei în cea de-a dOlla ju-

mătate a seco1'uJl1i XVII. Cercetările asupr·a 
arhiuecturii ve.ch i  dvn Piteşti :\.u condus şi la 
ipotez:\. posibilei exi.suenţe Î'n :lcest or.aş a cu-rţii 
domneşti n l ui Consuantilll Şerbaln. 

OcupÎndu-se de "Aspeute ale arhiteclUrii 
dispărmc .d�n P�oeşui" ,  aI'h. ConsDanrun .loj.a a 
făcut o Innecere �n reV'istă a 'lIl!1or cJărdi'ri cu 
ctaj viurra.t continuu (aşa 'Ilul11 it L I :  geamlîc), 
aV:J.nsÎlnd Ln final ideea transpune.rlii în mediu: 
urb.an a ulnor forme de a·rhitecuud ţărăne.ască, 
fără vreo i nf:uenţă dirn paI'tea arhite.comii  tîr
gurvlor din spa.ţiul  baloa.nic. 

r'n 'Îlrtche.ierea primei părţi a sesi,unii ,  arh. 
Eugen-va G recea·nu a sintetiz,a.t I'ezltlta,oele l�nei 
cercetări 111 ai ample, În c0111un1carea ou ti-ului  
" i\rhvtectLLra din Piteşti {după 1 800)" .  Sl'll
di·u: se refera la 'ar�hLtecUurra civ.i,;ă de c1.lbp5 
1 SOO şi demonstrează exi ·tenţa u nui valoros 
ansal11b lu  de case �i  edificii publi,ce, sc1l1 niFi
c.ativ ,pentru refl.eauaI'ea condiţ�ilor eoonol11 ' ce 
şi soaia.le din epoca r.espectivă, preCU111 şi evO
IUţi'a cUlientel.or arhi,tecuura :e  g'refate pe un pu
ternic fond de arhitectură tmdiţiollală. 

A doua p M'te a seSillrl1ii a cupnins C0111U· 
l�idri consa,crate ·a,n:lJlizei unor 1110nU111ente de 
arhitectu,ra �i pi.cuură 111>\lII':1JIă .dhn Moldova. 
In  comlbnwa.re,;\ "Ra,uoşe din Moldov,a La  sfîr
şitul  secdhvJui XVII I  şi ÎncepuDul sewlului 
XIX", i storiaui de artă Mihai Ispir Înfăţişează 
r.ezulluate :e ce·rcetăI1ilor sale laSl!Jpra hanur.i,lnr 
la drul11ul ma.re din aceasta p�!'te a ţării, care 
îndcpline<lu <la un moment d<lt :1mp'la funqie 
de loc de pOlpas şi soaţii de ip.oştă. l ,'o:1iftje inte
resantă alpa,lie LnOerCalrea de a.rg'lLment:ue a 
ÎrlHudi,rii , dirn plbnCt de vedere constructiv, a 
h :J.nuri :or de In Drăguşeni, TUipi:aţi, lZug.inoasa, 
Guna Orbrcu:ui etc., cu hambrurele de pe lîngă 
llnele reşe.dwnţe rlQb.illiare dvn TmrnsiJlvalni'a Sţ· 
col,u l ui XVIII  ( Bonţida, Răscl1\Dci, Sîn Paul. 
CisDeill de Mureş) . 

rndr,ep'u�ndu-şi a,tenţia asupra " Reprczcn
tăr.i lor Iml1!ului A.cartist ÎIIl prculJIna nlll!'<lIă din 
MoLdova În seeoaeae XVI-XVR 1. Imnul 
Acatrist de la Păllhăuţi", Bogdana Iril11ia des
chide o serie de conmllicări u.rmăni�ld s.t<tbi
l i.re·a ulnei e,,,ahlţii şi a unor oriuenii de cOl11pa
raţie Înore d�ve<rSele Lnoerplietări ·ale acestui im
ponaln t ciclu iconognafk. 

în îrncheliere, pictorul restrull:fatQr Dan Mo· 
hanu ·a prezent'at o serie de i nteresan-te COll
siderraţii pI1iv,ilnd "Tehnica picourrii de la Ar
bo·re". 

Comunicările prezentate În cadrul sesiunii 
de con1'Ulnicăr.i ştililnţ:ifice pe 1,1Ina decemb.r:e au 
av'llt mer1JOl!1 de a an�age diln [lOU atenţia asu
pra Inecesi.tăţii u·rgen.tării aqiunu de l uare în 
evidenţă şi prooeja·re .:1. lLltOr monumente şi 
ansamrblru·ri arhiuectumle apar\i nÎnd patril11oniu
l ui culnllfarl .nla\ion�1. Bie m:Lrc.hează Încheie
rea calendari stică a unui an de rodnică acti
vi.rate ştiLnţifică a cercetători,lor din D.P.C.N. 

BETRE GHELER TER 

MISIUNE UNESCO 
IN ROMANIA 

Vizvua Misillnii UNESCO în România, des
făşlIlk"tă �rutre 3 şi 1 6  I1Io.Lemhl'ii.� 1 975, a .'WIlLt 
drlept scop l11<a,i buna ounoa'şrere a pr.o.blemelor 
r�d�'aaoe ,de COlliserva,rea, rest"mmrea şi piunerea 
în vaJlioa;re ,a pr3!t�imoniullli nostru cl�luul�aJl . 

Membrrii Mi,siunii UNESCO, p'rof. Gurgliel
mo de Arngelbs d'Ossat, preşediiJntele Comi,tetulu.i 
aaţio.nai ,itaJLtarn ICOMOS, director a.1 Şooli� de 
perfeqionar.e ÎU1 sUlidier·ea şi resUaumre·a 111 o n'\l-
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menuelor, membr.u În Direqia ştiinţifică a Cen
ml�lui In.termaţiollal .pel'lu�lI Co n.!.'C·rv,a re, profesor 
la ArOaJdel11i,a de AllhWteotură d.in Roma; M'rh. 
Erneso Martin, preşedim:ele Comineoului Irlluer
naţÎrcmJaJl perut�u COJ1rse�V,:lJrea monlllllentelor dÎln 
lemn lai ICOMOS, preşedintele Comioe'tlllui na
\ ion.al elveţian al ICOMOS, ppeşerunoele Comi
siei Monul11enoelor I suonilce din Elveţia; Norlllan 
Bmmll1'clle, sec.ret,a'r gen-er.rul al Cenorului In Der
naţi,o.'I1 :1.ll Ide Con.serv,are, şeful De.partaJmentlltl:u,i 
·de con serVlal"e de la MU2Jeul Victoria and Albert 
din Londra, :lJll fost î,flsoţiţi pe tot pa,rcufSul 
vizitei la l11'uzeeJ.e şi ll1onumenoele din ţară de 
specialiştii DircCţiei p:lJDrill1oilliului Cultllf;;ll Na
ţioiliarl. 

Un pre,a ll1bu,l cu valoare de famil iar,iZlare cu 
problemele pla.uri lllon�'l�lt�i culoural din Româ
nia l-a constituit dwscuţLa de La Comi i 'a Na
ţion,arIă a R .s. RomânLa pen[-ru UNESCO pri
vilnd aCiti vilDate'a acestui .QIlganism şi cea de l:l 
DPCN cu membrii ai Comisiei Naţion,ale a 
P,atnimon�ur1tvi GultU11aJl, ca şi viz,vtarea expo-
2Jiţiei "M.omlmeme i,storiae din RO:11â'l1i,a. Con· 
servare şi reso:wna,r,e" ,  deschisă cu pr·i leju,l Anu
lui Europearn al Pa.trimon,�ului A·nhitec.uu·nal. 

Cea Imali llla.re p:lJrte din :1Ctivi,tatea Misiu
nii a fost consacr.ată cont:1looului direct ou 11110-
numcilluele şi ou p3!trimonuul mobi'l ,aferent lor. 
O ,att11os�eră de luam a fost instauflată Înca de 
la ÎllceplLt, vi(LJi.oele la diferitele abiectrive con
sl;iuu.i.nd dialogur,i f'fll�otuoase Î'nlire membri·i Mj
siluni,i  şi a,rhiineeţii ,  pi.ctorii resuaur.atori, co.n
se.rvl:Horii .,i i.sto.ruoi,i .de .artă din DPCN. Pre
zenţa şefi lor ,de proiect şi a restauratori:or de 
pictll r:i, :1:nalliz'M'ea docllmfllluaţiei grafice şi foto
gmfLc.e din difer,�tele taze ,arle procesului de r,e
su:wra're (arhitecumă, piotură) ·au oontr.ihuit la 
orea�ea unei imaginii reale ,asupra preocupă
rilor noa·�r,e şi a pmb�eme.Jor legate de ,acti
vitaoe·a z,iln.ică de conserv,rure şi  resoaUl1a,re. Iui
nerarul a 'OUp.riIllS obieooive de cea ma,i m are 
Însemrnătave atît pelHI1U CUilloaşter,ea istoriei oul
wml-,arl,isoice ,a ţăr�i noasure, crt şi pen·tru pro
blemele e le avcm de rezol�at pentru conser
v.a rea, resvaur:lJrea şi pline rea ei în valoare. 

De Ull i l1tenes deosebit s-au bllcurat solu
ţiile l11.odenne adoptate În resuaurarea 111oml
mell'tclo·r ('aI,�s:J.mblm,ile mănăsui.rilor Bistr,i p
Ne:tmţ, Dlfago m in"a, SLLcev,iya, catedra�a ro
m ano-cawlică dirn ALba htlria, biserita ev·an
ghel ireă d�n Sebeş, ansamblul manăstirii Hurez), 
resu�u.mrre(\ picuunilm mll'fale şi documenuaţia 
ştiinţifică de Înalt u1li,vel Întoc111i,ta pe p :t.rcur.sul 
I lIcml ui {şanrnierltl-pilot Humo·r, Moldov,iţa), 
probleme.le .aon.se.r·vănili pietrei (şarnt.ieml arrheo. 
logic Sarunize�eousa Ulpia T,nai,ana, Cet'auea de 
Ia Adamdnsi, Ceoa.tea Histinia), şi lel11lnuLui (bi
ser.ici de J.emn din ju:d. M'<1inamureş, mu:z:eele 
etnograri,ce în .a'er l iber d�n Sigihe tu I Marmaţiei 
şi Cluj-Narpoca), c.onsepVI<tre'a difer�oelor cate

go!!"in .de obieote de mUzeu (lJarborarroml zonal 
de conserv,are şi rreSDallllialre din Cluj-Napoca şi · 
Buaureş·ui, muzeul mărnăsti,nii Hurcz, m uzeul! 
mănăstir.nii Gozi,a), ca  şi miJ.i2Jarea fotog,r.a,f,i'ei 
aei!1iene Îrtl cercetarea anumitor o<1teg01·i,i de 1110-
numcnlue, Ro.mânia liinn,d singu·ra ţară dun e.soul 
Eul1Ope.i calre .rasplmde .LIlJdi:aaţiilof UNESCO 
şi ICOMOS Î.n :1Jceastă ,difleqie. 

BUOllr$n.du-,5C preuLLvindeni de :uten\,ia şi de 
spr,ijillul o'l1garndor loca.!e, vi2Jiea MisiJunii 
UNESCO �n Românva, cu progliamu l  sau 
bog,a.t, reprezintă nu aumai ooazia trecerii În 
nevistă a >unor re3!Jizăvi, ci  şi u n  prj l.ej ·de it 
r,epillile Îrn aoenţj.a forurilo!!" interrllJaţionaIe 
UNESCO şi ICOMOS obiectivele şi proble
mele rrudiaalue de salvgardalrea pa,ur.imolli.u,lui cul
DU'rall ,al rRomâ'lllooi . 
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