
CRONICĂ • RECENZII 

, ,Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească" de V. Drăguţ 
Recent a 1a.pă>l!ut la Bdinur.a Ş1iiinţifică şi 

enoidopedi:că o Clllipr~nzătoaire Jucrare de tip 
enciclopedic, un instrument de informare gene
rală asupra tezaun~1ui de monume1l'I<! feuda.le, 
mărourii a:le existenţei şi spi.noua,11ta\11 poporu
lui român în lung:i perioadă a sec. X - XIX. 

Autonul ei, istori.c uJ şi criti·cuJ de :irtă Va
sile Drăguţ, speci.aJrst de notorietate în istoria 
artei mediew1le român1e ş ui, a avut de Întreprins 
o operă deilicată :wînd în veder,e obiem·ul lu
crării în di-scu\ie care îl ccmsriture aa::diza, 
ou mijloacele oferite de lioeracuro de informare 
sintetică speoif~că dicţiona~lor, a activiităţii 

creaooare, de secole, a popornlui nostru. 
Alănuri de termenii spec if1ci, s t:uorniciţi în 

domeniul ar,oelor, oare vin să expHcc siengu
rile pentru a farniJi.a riz;a lecton1l neavjz.a,t cu 
Într,eaga tem1inologiie şi problematică artisti.că , 

dicţionarul enciclopedk Îrumănunchează, Î111 cele 
1300 articole de diferi te propoirţii şi pe cate
gorii , ntLme de OPaşe cu ates tări dornmenrare 
care vorbesc despre vechimea lor, nume de 
c11eatori din J.ungul pwces artisniic de la arta 
tradiţională plnă la aroa brâncovenească, mo
numente :uhitectonice şi artistice med,ieva,Je de 
pe întveg teritoriul Români,e,i. 

Prun expllic;i,rea unorn di ntre termeni, care 
la prima vedere n.u ar miai a v,e•a ne1voie de 
lămuriri ,suplLimeruuaire, precum arc, tîmplă, prid
vor, arhitectură ş .a„ :autorul i•ntwdu,ce cititortd, 
şi o f"aJCe cu suoces, Îl!l 1atmosfera epocii medie
vaile, insisn1nd a upra dezvo1tări·i evo.lutive a 
fenomenu1u i arti!Stic la români, „descifoarea" 
re11menului de arhitectură, bogat reprezentat 
În carte, fiind co ncepută ca o 1111ic!IO mo nografie 
a arhioecturii noastr.e în desiflişurarea ei ista· 
rică şi var~at tiipologiică de la fortificaţiile me-

dievale (ca cele de 1a Bihari"1 ş i Cenad) ş i 

mom~m en tele religioa e, oare aiu ma.rcat pro
cesul de cristaliziare a aruei fe uda.le, la c urţile 

domneş ti şi boiereşti dLn vremea lui Mircea 
şi Matei B:1J~arab •sau la p alaitele brâncov,e n~şi. 

Descriere.a în ăş i nu este p ri n excelenţă ex
pozi tivă con sLderaţilile ş i aprecieri le privind 

Jocul şi În semnătatea uno,ra din tre mo1mmenoe 
În istoria arhitecturi i român eşlli ne fac să În
ţelegem pre cupa.rea :wtoruJui pentru scoate
rea în evide n ţă a v;alorilor artistice, a singu
l:tri ,tă ţii montLmenoelo r, bucurîndu-se de aten ţia 

domnLei sa le ş i 111 nu.mente mai pu1in cunos
cute sau ca re nu a.u inwat pîn5 acum În ac
tivit.'Ltea cercedroriJor. 

Dintl'e aceste co nsidera\ii se de taşează ce!e 
:l!Sllpra artei de a construi în lemn la r:imâni, 
cu exempLificări i n ~pirate a'.e un or monumente 
de o excep \i nală [ rumuseţe din Maramureş. 

Amo.ml impune Menţie.i penmaineruneJe legături spi
riotuale :ule ituuuror r-omânilor, i:nHuenţetl.e exerci
ta.te de arhiteouura d in Ţara Româ nească awpra 
oelei din Mo ldova preoum ş i asupna celei &n 
Tr:tnsi·Jv,ania, CLL confi.guiraţia ei compJexă mar
ca,ră de f r tilfi.mrea oiraşe,lor şi s;i,tel r oransihă

nene C.Ll centuri de ziduri ş i tumuri sa1u cetăţi 

ţ5răneşti în mij'. ocu:l că:rora se înă.l ţ:au pu.ternice 
biserici. 

Mo111u111 ent,ele puse În di c u ţ i e le î n făţişează 

sub a!lpecte '.e nrnlt1pJe ale orig~n aliolăţii ~:iLuţii -

1 r compoziţiilor arhirectur:ile, or.niaime11L[cii, ale 
irnf1uenţelo r străine :u:ooin:e pe fon.cilii] Mttohton . 

Prezentarea voci,:or d iqion,a!'u1lui esue Între
gită de b:igauul ş i va,ri,auu:l 111iateri.al iconografi·c 
cuprinzlnd phtnuri de mo1mmente, desene ar
tistice, fotogmfii ş.a„ ilusrmreia detaliiJor atră

gînd aten1ia a>upra el ementelor arhi tectonice 
~ i artisti.ce deosebi oe. 

Acest diqionar temmi,c, pr1mutl de acest 
gen dLn pra n astra , apărut într-o erntură 

de prestigi'll , se adrese,az ;\ m1 numai 9peci,a li 'ş ti 

lor dar ş i aLoor caoegovii de cititori. 

EUSABET A ANCUTA-RUŞINARU 

Monumente germane oglindite în două publicaţii 
Diisseldorf. Centrul or,aştului . Ustă de mom1-

men.De. Koln , Rhei.niJand Ver1ag, 1975. 96 pag„ 
i i„ hartă. 

Volumul pr,ezintă lisoa celor mta1 1mport.'LnUC 
monumente din D iisseldorf, olasanc Într-o ordi
ne ce ar putea ajuta la o ulnerioară da.sifioare 
a mom1mentelor În gener.:il. L i&ta este desc hisă 

de monumentele biseri ceşti care cupri,nd : biserici, 
mănăstiri, ca.pcle. In d asa momumenrelor laice 
sînt trecute ca~re lc , pa.liane, clădiri guvern.a
men cal e, de jus li\ie, de artă, cwl tllră , ştiinţa , 

l owinţe şi străzi mai deosebite. llu stroţia bo
gată ca şi li sta judicios alcătlli.tă fac din lu

cr.;i,re un preţio îndrepnar perutru cei ce stu

dilază a.rhitectura vechiului ş i noului D iisselclorf. 

- In Luna aprilie a amdu.i trecut, la Bam
berg a avut loc un colocviu w tema „Dornul 
din B:JJmberg ş i om:1Jmen1tarea sa phsllÎlcă pînă 

la jumătatea secoltdui al XLII-lea". (Kun st
chronik, 12/ 1975). 

- Intre 13 şi 17 septembrie 1976 a avUL 
loc cea de-a 15-a rouNnill'e a i19toricifor de 
ană'. gern11a.ni. LucrăriJe au fost Îirrnpăxţiue În oa
drul unor secţiuni dintre oare menţionăm: Ar
l~tecuura din sec. XI- XIU, Arhltectllra cm-

Xanoon. Koln, Rhei1nkund Vedag, 1975 . 164 
pag„ il„ hărţi . 

Vo.LUJnrn l dedim t o raşu'1ui Xant.en de c5 tre 
Lan.deskomervaoor Rhe.in.land p rezintă un oraş 

model, după exeimp1ul că r ui a ar trebui sa fie 
construi te ş i celelalre or.aşe ale Europei, în 
prirnLLl rÎ·nd în ceea ce priveşte armonia dintre 
:uhinecrn~a veche ş i c·ea nouă . Gele mai vechi 
vestigii a.rhiLecto ni.ce ale oraşu lui, aflat în re
giunea rctmnă, da.venă din sec. IV e.n. Ora
şul comercii:1Jl de nip feuda l s-a dezvolmt în 
1mprejurumi le mănăs tirii forai.ficate pînă în se
rn1ul al XVI~lea, înd Ri.nul îşi o:JJuta o a.Jtă 

ailbiie la est de ora.ş. Farmecu I oraşului s-a 

Meridiane 
quecenrotblui Arta din sec XI- XIII , Mozai
curi vene\iene, Probleme ale goticului tîrziu 
in Germanua, Arhitectur:i gennan,ă din sec. 
XVII- XVIII în spaţiul catolic, Despre 
dreptul de reproducere a mornumentelor de 
artă ş i istori•ce, Mon LLmen tele din Miinchen , 
Arhitecmra monumentelo,r de artă din a doll'a 
jumătate a secolulu i a.l XIX- iea. (Ku nstchro
nik, 11/1975). 

- In luna ma.i 1975 la Rothenburg, tmul 
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păs trat Î 11,să pHia III\ zilele noastre graţie arhi 
tecvurii gran,dioase a străzi l or ş 1 biseri·ciJor. 
Restaurarea În cent11L1l fortiifica t a fost oermi
nata ş i s-a început ş i în Împrejurimi. Structura 
actual:'! a s trăzitlor corespunde apmape exact 
cu cea di n evt1l mediu. Or.aşul -,1111o de'1 va fi 
co n truit ţin1ndu-se seama de cel din ev1ul 
mediu; parrnl arheologic se va în 1Vl\a pe Ulpi.'l 
Tr:hlarua romană şi În oentrul de reci ~are. Vo
lumul pune la dispozi1ia cdu i int-eresnt un bo
gat maner.i.a l legat de numeroasele pr.obleme pe 
care le ridi.că oons,t r1u.i 0rea nou•lui oraş . Nume
m ,ase i.!ustr.aţii, multe color, planuri şi hăr1i 

1ntregesc imaginea oraşultui-mod e,; Xante.n. 

NICOLAE N . RADULESCU 

din cele 5 oraşe- pi: t gernmne, În cadrul anu
lui europ~a.n al patrimoniuhii airbi.tecoural, s-a 
desfăşurat a 4-a Adunare genemlă a Consi
Ji,ului internaţional pentru mom~mente şi Io· 
rnri istorice (ICOMO ). Fonda.t în 1965 sub 
ausp1ciHe UNESCO-ului, da r fă ră a fi fin an
ţa t de ea, ICOMO se a.utofi n anţează prun 
cotizaţii sau don.aţii . Primele zile ale Adunării 

a1u fost consacr:tre uno,r chestiuni organizato
ri ce. A fost ales ca preşedinDe dl. R aymond 
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